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AGRADECIMENTO

Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, 
por ter nos mostrado o caminho da 
salvação. Tu és, Senhor, bondade e mise-
ricórdia. “Tu tens o nosso nome gravado 
na palma de Tua mão” (Isaías 49). Tu que 
és Deus único e verdadeiro, perscruta o 
nosso interior, dirige-nos mesmo quando 
nós estamos longe de Ti; não desiste de 
nós; pacientemente, espera que nós nos 
voltemos para Ti. 

Nós, longe de Ti, e Vós, sempre com teu 
olhar amoroso, esperando que tomemos 
a decisão de ter um encontro Contigo, 
dando-nos a oportunidade de que vejamos 
como é bom, como é inexplicável viver 
sabendo que temos um Deus que nos dá 
força, coragem nas horas difíceis. 

Perdão Senhor por termos passado tantos 
anos na cegueira espiritual. Obrigada 
Senhor por fazer de nós servas inúteis, por 
dirigir nossos passos, só porque Tu és bom, 
porque Tu estás sempre de abraços abertos 
para nos acolher. Seja no amor, seja na dor, 
Tu estás sempre presente. Amém!
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APRESENTAÇÃO

Na história da Salvação muitas vezes Deus nos revela sua bondade, seu 
amor, sua misericórdia, seu “Tesouro Escondido”, através do doce e 
singelo modo de ser das santas mulheres, desde o Antigo Testamento 
(Ruth, Ester, Ana), passando pelo Novo Testamento (Lídia, Priscila, 
A mulher Samaritana, Maria Madalena) e chegando ao nosso tempo 
(Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Zilda Arns). São mulheres que 
foram instrumento de Deus na construção do Reino.

 Também nos dias de hoje Deus continua a chamar as mulheres para 
serem portadoras da Boa Nova, a ensinar, evangelizar, reafirmar que 
Deus é Amor. São pessoas simples que nascem do meio do povo e se 
colocam a serviço deste mesmo povo, como elo das graças divinas, 
sempre em obediência a Igreja Católica Apostólica Romana.

 Neste contexto da ação de Deus na história da humanidade, nesta 
pequena porção do Povo de Deus, situado em Brasília (DF), Deus 
chamou duas servas para ajudar a levar a mensagem de salvação aos 
corações dos seus filhos. São elas: Altair Alves Costa de Castro e Graziela 
Campos da Silveira e Silva. Ambas, com formação familiar católica, 
porém, como a maioria daqueles que foram batizados, não tinham um 
comprometimento com o Reino de Deus. Eram católicas, ponto.

 Deus não desiste dos seus filhos, como nos narra o evangelista São 
João (Jo 1, 48-49), Ele está sempre a nossa procura, sempre nos vê 
“debaixo da figueira”, e no caso da Graziela, a “figueira” foi um papel 
velho desbotado, no quadro de avisos da Paróquia de São Camilo 
de Lellis, e no caso da Altair, que havia se desviado do caminho de 
Deus, Ele foi mais incisivo. Fez disparar uma buzina do seu carro para 
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chama-la e ainda contou com um anjo de Deus, sua vizinha, que a 
convidou para uma Vigília. Santo papel velho e santa buzina.

 A partir desta intervenção de Deus na vida das duas, suas vidas se 
transformaram, e por uma dessas providências divinas, as duas se 
encontraram na Pastoral da Saúde da Paróquia de São Camilo de 
Lellis. Trabalhando juntas, se tornaram irmãs no serviço do anúncio 
do Evangelho e inseridas no Movimento da Renovação Carismática 
Católica, viram a necessidade de proclamar as Boas Novas de Jesus 
Cristo através dos Seminários de Vida no Espírito.

 É esta experiência que Altair e Graziela, servas do Reino de Deus, 
apresentam neste livro. Suas experiências com Deus, seus ensina-
mentos e acima de tudo, a alegria de serem portadoras da mensagem 
de Jesus que liberta e cura toda a humanidade. 

Apresentação do livro pelo
Pe. Silas Pereira Vianna
Cura da Catedral Militar Rainha da Paz
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INTRODUÇÃO

“O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e 
coralina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda” 
(Apocalipse 4:1-3).

“A menção do arco-íris à volta do trono não só vem destacar o 
aspecto celeste de Deus, mas também recorda que é o mesmo Deus 
misericordioso que prometeu não destruir a humanidade” (Gênesis 
9:12-17). Deus é transcendente e seu governo é dirigido pelo amor e 
pela misericórdia, e Ele só quer a vida.

O verdadeiro tesouro escondido está descrito na citação do Evangelho 
de Mateus (Mateus 13:44-46). Esse Deus imenso e todo misericórdia 
está pronto a dar-se aos homens, desde toda a eternidade. Quando se 
encontra o tesouro escondido, o comportamento dos protagonistas 
é de sempre tomar a decisão de vender tudo para apoderar-se do 
tesouro. A alegria é tão grande que nada mais importa. Encontrar 
Jesus é tão precioso que se abandona tudo para poder acolhê-lo. O 
homem velho fica para trás, tudo será novo! O Reino foi revelado aos 
homens. Faz-se necessária uma escolha radical de conversão.

Desde a Criação, várias foram as iniciativas de Deus de firmar alianças 
com os homens, que as rompiam sucessivamente. Apesar disso, Deus não 
recusou seu próprio filho Jesus, por meio do qual ganhamos a redenção.

Quem compreende o Reino que Cristo propõe, reconhece que vale 
a pena jogar tudo para o conseguir (...). O Reino dos Céus é uma 
conquista difícil, e ninguém tem a certeza de o alcançar, embora o 
clamor humilde do homem arrependido consiga que se abram as portas 
de par em par (Cristo que Passa nº 180). 
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Foi no anseio de unir-se a Deus e de obedecer à sua vontade, que 
iniciamos nossa caminhada pela evangelização, que resultou no site 
<www.tesouroescondido.com> e neste livro. De início, sentimos uma 
moção do Espírito Santo de Deus para abrirmos frentes de evangeli-
zação por meio de Power Points, enviando-os aos amigos conhecidos. 

E assim foi se multiplicando o nosso trabalho, que se propagou por 
vários países... Isso nos deu novo ânimo e o trabalho evoluiu... Cada 
vez que recebíamos um pedido de envio dos nossos trabalhos a profes-
sores, padres, catequistas, pessoas que moram no exterior e que se 
reuniam para fazer orações, víamos a mão de Deus nos conduzindo 
nessa missão. Hoje todo esse material encontra-se no nosso site. 

Este livro também tem a finalidade de ensinar, evangelizar, reafirmar 
que Deus é amor! Que Jesus é quem cura e salva, e que o fogo do 
Espírito Santo queima, transforma, dá vida... Amigos, colaboradores 
que conosco trabalham, oram, pregam, enfim, evangelizam, vem nos 
pedindo que coloquemos no papel as nossas experiências, animando-
-nos, incentivando-nos a escrever. Tudo que está aqui é um pouco do 
que lemos, meditamos, ensinamos, ouvimos, partilhamos, trocamos 
ideias, amadurecemos na caminhada. 

Vimos enfermidades de muitas espécies serem curadas e sempre vimos a 
cura interior, o perdão, a libertação, o aumento da fé, a mudança de vida, 
o desabrochar de uma nova vida ser realizada pelo poder, pelo amor, pela 
misericórdia de Deus. Bem, então tomamos conhecimento que temos 
que escrever este livro porque será agradável a Deus. Não sabemos como 
será, pois não somos nem teólogas, nem historiadoras. Somos pessoas 
comuns que procuram servir a Deus e aos irmãos na moção do Espírito 
Santo, em obediência à Igreja Católica Apostólica Romana. 

Os testemunhos e as histórias que serão descritos aqui são fatos da 
vida das pessoas comuns, como nós, que vieram ao encontro de Jesus 
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nas suas mais diversas dores e necessidades (obs.: os nomes são fictí-
cios), em todos os Ministérios e Pastorais onde trabalhamos, que têm 
por finalidade servir ao irmão, orando e pedindo a Deus, que é pura 
misericórdia, que é a paz, o alívio, a cura, a benevolência em todos 
os tipos de dores, e também louvar e agradecer por todas as bênçãos 
derramadas. Reconhecendo a nossa fraqueza, voltamo-nos para a 
verdadeira força e amor que é o Senhor. Ser amor é a essência de Deus. 
“Deus é amor”, disse São João na sua 1ª Epístola (1 João 4:16). 

Estar na presença de Jesus, estar com a Igreja e participar dos sacra-
mentos, em especial da Santa Missa, que é a maior oração de cura, 
perdão e libertação, é e sempre será o nosso objetivo. Pedimos ao 
Senhor, nosso Deus, que por meio da ação do seu Espírito vá nos 
iluminando e dirigindo... E tudo que se manifesta, deste modo, 
torna-se luz. Por isto a Escritura diz: “Levanta-te, sê radiosa, eis 
a tua luz! A glória do Senhor se levanta sobre ti” (Isaías 60:1); 
“Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te 
iluminará” (Efésios 5:14). 

A Jesus, nosso querido amor, e ao seu Espírito, pedimos todo discer-
nimento, ajuda e orientação no que vamos escrever, pois tudo diz 
respeito a Ele, que é o Deus que cura, salva, liberta. À Nossa Senhora, 
nossa mãe Maria, que sempre nos ajuda e intercedeu por nós, pedimos 
toda graça e bênção. Aos Anjos de Deus, a nossa veneração. “Àquele 
que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais 
do que tudo quanto pedimos ou entendemos, a ele seja dada glória 
na Igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. 
Amém!” (Efésios 3:20-21).



NOSSAS HISTÓRIAS
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I – NOSSAS HISTÓRIAS

Graziela Campos da Silveira e Silva

Eu, Graziela, sempre fui católica, quer dizer, nasci em uma família 
católica. No que me lembro, sempre íamos à missa aos domingos com 
minha avó paterna Lolinha. Lembro-me vagamente do dia da minha 
Crisma, que foi aos 7 anos de idade. A Primeira Comunhão só acon-
teceu aos 13 anos, também pelas mãos de vovó Lolinha. 

Posteriormente ia participar da Santa Eucaristia aos domingos até que 
um dia, nem sei por que, deixei de ir... De vez em quando, ia à Igreja e 
rezava. Às vezes, ia à missa. Confessava e comungava até que também 
deixei de participar dos sacramentos. Casei-me na Igreja Católica e aí 
foram batizados, crismados e casados os três filhos que tivemos. 
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Bem, os dias foram passando e, como sempre, há um tempo para 
todas as coisas, como nos diz o livro do Eclesiastes, no Capítulo 3: 

1 Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo 
dos céus: 2 tempo para nascer, e tempo para morrer; tempo para 
plantar, e tempo para arrancar o que foi plantado; 3 tempo para matar, 
e tempo para sarar; tempo para demolir, e tempo para construir; 4 
tempo para chorar, e tempo para rir; tempo para gemer, e tempo para 
dançar; 5 tempo para atirar pedras, e tempo para ajuntá-las; tempo 
para dar abraços, e tempo para apartar-se. 6 Tempo para procurar, e 
tempo para perder; tempo para guardar, e tempo para jogar fora; 7 
tempo para rasgar, e tempo para costurar; tempo para calar, e tempo 
para falar; 8 tempo para amar, e tempo para odiar; tempo para a guerra, 
e tempo para a paz.

“De longe me aparecia o Senhor; amo-te com eterno amor, e por 
isso a Ti estendi o meu favor” (Jeremias 31:3).

De um modo oculto, a ação do Espírito de Deus vai tomando conta, 
vai se manifestando, vai nos envolvendo, vai nos seduzindo, e eu 
deixei-me seduzir (Jeremias 20:7-17). Ele vai, então, guiar-me ao 
serviço dos enfermos e à pregação de Sua palavra: “Estes milagres 
acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em meu 
nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem 
algum veneno mortal, não lhes fará mal: imporão as mãos aos 
enfermos e eles ficarão curados”. (Marcos 16:17-18)

Já em Brasília, fui participar do curso de Bíblia com Dom Ávila (então 
Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil), porque eu não conse-
guia ler a Bíblia e gostaria muito de o fazer. Isso também porque 
eu queria lê-la como se fosse um romance ou literatura semelhante. 
No primeiro ano do curso bíblico com Dom Ávila, fui participar do 
grupo de oração da Renovação Carismática Católica na Paróquia de 
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Santo Antônio, em Brasília, pois já tinha recebido muitos convites, e 
sempre declinava. 

Mas, como católica “de nome”, fui à Paróquia São Camilo de Lellis 
para mandar celebrar uma missa para o meu pai. Ele já tinha falecido, 
mas era a data do seu aniversário e, lá chegando e aguardando o 
horário da celebração, fiquei prestando atenção na capela (quando a 
Igreja ainda era feita de madeira) e deparei-me com um quadro-con-
vite (aos meus olhos parecia um papel velho, desbotado) para parti-
cipar do grupo de oração da paróquia, e pensei: “esse quadro parece 
tão velho como tem sido os convites para mim”. E ali tomei a decisão 
de, no sábado, ir ao grupo de oração de Santo Antônio (por que a esse 
grupo? Porque os convites sempre partiam de lá por uma amiga que o 
frequentava e eu dava carona, mas sem nunca querer entrar na igreja 
e participar das orações). 

Assim são as coisas de Deus. A rebelião contra a Igreja vai sendo 
ocupada por Deus até o meu encontro pessoal com o amor por 
excelência: 

9 (O Verbo) era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo 
homem. 10 Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo 
não o reconheceu. 11 Veio para o que era seu, mas os seus não o rece-
beram. 12 Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no Seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, 13 os quais não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
homem, mas sim de Deus (Evangelho segundo São João).

Bem, participando do curso bíblico e já no grupo de oração na Igreja 
Santo Antônio, foi crescendo a vontade de retornar aos sacramentos. 
Encontrei, um dia, uma amiga que só me falou da beleza e da gran-
diosidade da confissão. Aquilo me tocou e fui procurar um sacerdote 
imediatamente. Posso dizer a vocês, com sinceridade, que eu não sabia 
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mais como fazer uma confissão. Cheguei ao Santuário de Fátima e 
dirigi-me à casa paroquial por indicação dessa amiga, em busca de um 
sacerdote, e achei um santo padre. Única coisa que eu disse àquele 
padre foi que, há muitos anos, não me confessava ou comungava, mas 
que eu queria me reconciliar com Deus. Só não sabia como... Esse 
santo sacerdote, com amor, levou-me a essa reconciliação e, assim, foi 
mais uma etapa vencida na minha vida. 

“O contato direto com Jesus suscita missão!” (Autor não identifi-
cado). No ano seguinte, fui fazer o segundo ano do curso bíblico com 
Dom Ávila. Uma maravilha! Fui ficando apaixonada pela palavra de 
Deus e por Jesus eucarístico. Ele me seduziu e eu deixei-me seduzir... 
“Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir! Dominaste-me e 
obtivestes o triunfo” (Jeremias 20:7ab).

No grupo de oração, ouvi um dia falarem a respeito da Pastoral da 
Saúde e candidatei-me para participar dela. Não sei nem o porquê. As 
pessoas tinham que rezar pelos doentes e eu não mais sabia rezar. Só 
sabia o Pai-Nosso e a Ave-Maria... Vejam que loucura! Fui à primeira 
reunião e colocaram-me para rezar para uma pessoa que elas iam 
atender, porque ela estava muito doente. Mas eu também não sabia 
que quem faz todas as coisas é o Espírito Santo e que Ele vem em 
socorro dos de boa vontade – e assim foi. Comecei a participar das 
visitas nas residências e no Hospital Sarah. Mais tarde, esse trabalho 
foi se estendendo a outros hospitais, tamanha tem sido a graça e a 
ação de Deus durante estes anos. São mais de 20 anos e não me canso 
de rezar pelas pessoas.

No grupo de Santo Antônio, conheci muitas pessoas e, na Pastoral 
da Saúde, também. Dentre elas, conheci a Altair e começamos a 
caminhar juntas nessa obra de Deus até os dias de hoje.
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Altair Alves Costa de Castro

Eu, Altair, sempre fui católica. Ia à missa todos os domingos, fiz Cate-
cismo. Minha primeira catequista chamava-se Terezinha. Fui batizada e 
crismada no mesmo dia – último domingo de outubro de 1944. Morava 
no interior de Minas Gerais, e lá se tinha o costume de rezar o Terço às 
tardes e depois comíamos os quitutes feitos por minha mãe e minhas tias. 

Mudamos para Paraopeba/Minas Gerais, onde se celebrava missa 
todas as manhãs, mas nós a frequentávamos somente aos domingos. 
Quando eu fiz a Primeira Eucaristia aos 7 anos, minha tia Hercília 
comprou um lindo vestido branco, sapatos também brancos, véu e 
coroa. Lembro-me como se fosse hoje do dia 6 de julho de 1951, 
primeira sexta-feira do mês. Confessei na véspera à noite. Inesquecível! 

Sempre fui atraída pelo Santíssimo Sacramento. Observava meu pai 
sair de madrugada para adorar o Santíssimo. Ele ia de bicicleta com 
amigos. Isso me marcou muito. “Mas vem a hora, e já chegou, em 
que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e 
verdade, e são estes adoradores que o Pai deseja” (João 4:23).
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Cresci, casei-me na mesma igreja cuja padroeira é Nossa Senhora do 
Carmo. Batizei meus quatro filhos. O meu primogênito faleceu aos 3 
meses de idade. Então, de Minas mudamos para Brasília, meu marido, 
eu e nossas três filhas no dia 3 de agosto de 1969. Continuamos 
frequentando as missas dominicais. Em 4 de fevereiro de 1970 meu 
marido faleceu com 32 anos de idade. 

Eu continuei indo às missas dominicais com as meninas e também 
rezávamos antes de dormir. Coloquei-as na Catequese e aí foi grande 
luta para criá-las. Comecei a fazer comidas nas cantinas de obras e 
elas, minhas filhas, ajudavam-me a servir o almoço. A Soraya, com 7 
anos, tomava conta do caixa; a Denise e a Andrea serviam o almoço 
e, depois, iam para a escola. Todas as vezes que chegava perto de elas 
fazerem a Primeira Comunhão, mudávamos de endereço. 

Assim, fui à Igreja Dom Bosco conversar com o padre e a Andrea 
fez a Primeira Comunhão, porém, depois, a Denise e a Soraya não 
quiseram fazer. Continuamos participando das missas dominicais, às 
vezes na Catedral de Brasília ou no Santuário Dom Bosco. Mudamos 
para a Asa Norte, quando comprei um pequeno restaurante e ainda 
íamos à missa, mas faltávamos muito... E assim fomos deixando de ir, 
até passamos a ir de vez em quando. 

Comecei uma busca por Deus em muitos lugares. As meninas estu-
dando e crescendo e alguém me disse: “vamos à Igreja Messiânica?”. 
E lá fui eu, deixando as minhas raízes e tendo só decepções. Busquei 
cura na Seicho-no-ie e lá tive muito medo de espíritos. Essas igrejas 
acreditavam na reencarnação, como o Espiritismo, onde também 
frequentei. E, enquanto isso, deixei de rezar. Nas minhas dificuldades 
eu gritava por Nossa Senhora e pelo Espírito Santo. 

Eu não conhecia a Igreja Católica. Mas tinha um domingo do ano 
em que ficava desassossegada e me arrumava para ir na última missa. 
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Quando eu lá chegava, era dia de Pentecostes, o que quer dizer que eu 
estava indo à missa uma vez no ano. Sem confessar e comungar, passei 
20 anos. As meninas cresceram, já trabalhavam e fui morar no Guará.

Em um dia de sábado, 18 de maio de 1991, estava no meu aparta-
mento quando a buzina do meu carro disparou e então desci para 
consertá-la. Quando estava subindo para onde morava, no segundo 
andar, uma vizinha do primeiro andar abriu a porta do seu aparta-
mento com a Bíblia na mão e me perguntou: “qual é a sua religião?”. 
E eu respondi: “sou católica”. Ela, então, convidou-me para entrar e 
eu pensei: “essa mulher deve ser protestante”, e já fiquei com um pé 
atrás (eu era católica só de nome, não frequentava a Igreja nem os 
sacramentos). 

A vizinha então me disse: “hoje vai ter uma vigília no meu grupo de 
oração e eu rezei durante todo este mês pedindo ao Espírito Santo que 
me indicasse alguém que Ele amava muito para eu levar comigo... E 
estou convidando você!”. E eu pensava: “como Ele me ama se eu nem 
vou à Igreja?”. A palavra de Deus diz o seguinte: 

26 Disse-lhe o Senhor: “Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres 
o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e 
observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males 
com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura” 
(Êxodo 15:26). 

O Salmo 38 também nos dá uma mensagem maravilhosa do Senhor: 

2 Disse comigo mesmo: Velarei sobre os meus atos, para não mais pecar 
com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver 
diante de mim. 3 Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor 
recrudesceu. 4 Meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensa-
mento se acendia como um fogo, então eu me pus a falar: 5 Fazei-me 
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conhecer, Senhor, o meu fim, e o número de meus dias, para que eu 
veja como sou efêmero. 6 A largura da mão: eis a medida de meus dias, 
diante de vós minha vida é como um nada; todo homem não é mais 
que um sopro. 7 De fato, o homem passa como uma sombra, é em 
vão que ele se agita; amontoa, sem saber quem recolherá. 8 E agora, 
Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. 9 Livrai-me de 
todas as faltas, não me abandoneis ao riso dos insensatos. 10 Calei-me,  
já não abro a boca, porque sois vós que operais. 11 Afastai de mim 
esse flagelo, pois sucumbo ao rigor de vossa mão. 12 Quando punis o 
homem, fazendo-lhe sentir a sua culpa, consumis, como o faria a traça, 
o que ele tem de mais caro. Verdadeiramente, apenas um sopro é o 
homem. 13 Ouvi, Senhor, a minha oração, escutai os meus clamores, 
não fiqueis insensível às minhas lágrimas. Diante de vós não sou mais 
que um viajor, um peregrino, como foram os meus pais. 14 Afastai de 
mim a vossa ira para que eu tome alento, antes que me vá para não 
mais voltar. 

O nome desta minha antiga vizinha e amiga é Jesus. Na época daquele 
convite, fiquei meio sem graça e disse que estava muito cansada, mas 
me lembrei do meu pai que sempre ia nas adorações. Então, perguntei: 
“onde é essa vigília?”. Ela disse: “na Igreja de Santo Antônio”. E aí 
eu fiquei impressionada porque fazia 21 anos que meu marido tinha 
morrido e eu fiquei de mal com Santo Antônio, mas, agora, estava 
voltando às boas com ele. Eu estava fazendo uma trezena de Santo 
Antônio e aí pensei: “estranho”, respondi que ia e perguntei a que 
horas começava e terminava. Ela me disse que começava às 20 horas 
e terminava às 6 horas da manhã. Eu falei: “vou, mas só fico 1 hora”, 
e ela concordou. 

Fui à vigília e foi ali, naquela véspera de Pentecostes, que eu tive um 
encontro com Cristo. Uma luz me atingiu no mais profundo do meu 
ser. Senti uma paz tão grande, como jamais tinha sentido. Comecei a 
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frequentar o grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja de 
Santo Antônio, comecei a estudar a Bíblia, frequentar o 1º domingo 
(que era ensinamento da Igreja), fiz o Seminário de Vida no Espírito. 
Vi que tinha muito ódio no coração, muitas mágoas. 

O demônio procurou impedir-me de frequentar o grupo de oração. 
Todos os sábados eu amanhecia doente, mas ia assim mesmo. 
Lembro-me de que no sábado que mais demorou para eu ficar 
boa foram 10 minutos. Ainda passei um tempo sem me confessar. 
Confessei e as feridas foram sendo curadas... Como Deus é bom! 
Recebeu-me de braços abertos. 

Comecei a servir na Pastoral da Saúde, visitando hospitais e, assim, 
conheci a Graziela, a Celvora e muitas outras pessoas. Eu e Graziela 
começamos esta amizade na Igreja e aconteceram coisas maravilhosas 
conosco, com a graça de Deus. Presenciamos a ação de Deus nas 
pessoas e, assim, servindo cada vez mais, fomos conhecendo a nossa 
Igreja. “O propósito de Deus é que os seus filhos sejam totalmente 
sadios, curados, restaurados, regenerados e libertos. Para isso ele 
enviou o seu filho para morrer por nós. Pelas suas pisaduras, nos 
trouxe a cura total e a libertação” (Isaías 53:4-5).

Dentre tantas alegrias que tive, uma delas foi o nascimento do meu 
neto Daniel, que hoje está com 28 anos.

Nós muitas vezes tentamos fugir de Cristo, mas Ele sempre nos 
persegue. Quando vemos a luz, porque Ele é luz, as trevas vão-se 
embora e então tudo se ilumina. Vivemos anos na cegueira, na surdez, 
no abandono, e Ele está ali nos espreitando.... Não ficamos livres de 
sofrimento, mas com a presença d’Ele tudo fica mais fácil. 

Assim aconteceu com São Paulo Apóstolo e com muitos servos. Assim 
acontece conosco. 
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Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o 
cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu 
uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, porque me persegues?”. Saulo 
disse: “Quem és Senhor?”. Respondeu ele: “Eu sou Jesus, a quem tu 
persegues”. (Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, tremulo e 
atônito, disse ele: “Senhor, que queres que eu faça?”. Respondeu-lhe 
o Senhor): “Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que fazer”  
(Atos dos Apóstolos 9:3-6).

Quando temos este encontro pessoal com Ele, voltando para Ele, 
somos recebidos de braços abertos, e Ele vai nos levando por caminhos 
inimagináveis. Hoje posso dizer como disse, hoje eu posso cantar, não 
que não haja dificuldades, quedas e muitos sofrimentos, mas sabendo 
que a graça de Deus não nos deixa desamparados, com a intercessão 
de Nossa Senhora e dos Santos.

Cantavam o Cântico de Moisés, o servo de Deus e o Cântico do 
Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor 
Deus, Todo-Poderoso! Justos são os teus caminhos, ó Rei das Nações! 
Quem não temeria e glorificaria o Teu nome? Só Tu és o Santo! Todas 
as Nações virão prostrar-se diante de Ti porque Tuas justas decisões se 
tornaram manifestas! (Apocalipse 15:3-4).
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II – O QUE É O MOVIMENTO DA 
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA?

A Renovação Carismática Católica, também chamada de RCC, era 
um desejo do coração do Papa João XXIII. Ele expressava seus anseios 
da seguinte forma: 

Repita-se, pois agora, na família cristã, o espetáculo dos apóstolos 
reunidos em Jerusalém depois da ascensão de Jesus ao céu, quando 
a Igreja nascente se encontrou toda reunida em comunhão de pensa-
mento e oração, com Pedro e em redor de Pedro, pastor dos cordeiros e 
das ovelhas. Digne-se o Espírito divino escutar, de maneira mais conso-
ladora, a oração que todos os dias sobe até Ele de todos os recantos da 
terra: Renova em nossos dias os prodígios como em um novo Pente-
costes e concede que a Santa Igreja, reunida em unânime e mais intensa 
oração em torno de Maria, Mãe de Jesus e guiada por Pedro, propague 
o Reino do divino Salvador, que é Reino de verdade, de justiça, de 
amor e de paz. Assim seja. Amém! (Papa João XXIII). 

O Concílio do Vaticano II desejava a renovação da Igreja, e a Reno-
vação Carismática apareceu no momento em que procuravam colocar 
em prática essa ordem do Concílio. O Concílio foi encerrado pelo 
Papa Paulo VI, na Praça de São Pedro no dia 8 de dezembro de 1965, 
e em seguida começou-se a produzir no mundo inteiro um ressurgir 
dos carismas.1

A RCC é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana 
surgido nos Estados Unidos. Esse Movimento Carismático Católico 

1. Mais informações em: <http://www.cancaonova.com/portal/canais/rcc/meio_texto.php?-
menu_id=1>.
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nasceu pelas mãos de um grupo de professores e jovens alunos da 
Universidade de Duquesne, em 1967, em Pittsburgh, e espalhou-se 
por todo o mundo, porém mantendo os dogmas do Catolicismo 
Romano.

Portanto, embora os primeiros momentos da Renovação tenham se 
dado em torno do retiro de Duquesne e apesar de estarem os ameri-
canos igualmente presentes no seu nascimento em diversos outros 
países, seria falso atribuir a expansão da Renovação Carismática unica-
mente à sua influência. Como afirma Monique Hébrard, a Renovação 
Carismática “explodiu quase ao mesmo tempo em todos os cantos da 
terra e em todas as igrejas cristãs, sem que se saiba muito bem como é 
que o fogo se ateou” (HÉBRARD, 1992, p. 9).2

Para o Cardeal Suenens, a RCC também despertou uma curiosidade, 
ou seja, “sem nenhum contato entre si, parece que o Espírito Santo 
suscitou em vários lugares do mundo experiências que, se não são 
iguais, certamente são semelhantes” (SUENENS, 1996, p. 84.).3

“A Renovação Carismática apareceu na Igreja Católica no momento 
em que se começava a procurar caminhos para pôr em prática a 
renovação da Igreja, desejada, ordenada e inaugurada pelo Concílio 
Vaticano II”.4 Não havia passado um ano sequer ao término do 
Concílio, quando, em 1966, começou a despontar o fenômeno reli-
gioso chamado agora Renovação Carismática. 

“Não sendo, pois, um acontecimento isolado, podemos localizar a 
Renovação Carismática como um dos desdobramentos da evolução 

2. HÉBRARD, Monique. Os carismáticos. Porto: Editora Perpétuo Socorro, 1992. p. 9.
3. SUENENS, Cardeal León Joseph. Movimento Carismático: um Novo Pentecostes. 2. ed. 
São Paulo: Paulus, 1996. p. 84.
4. Mais informações em: <www.rccbrasil.org.br>.
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da espiritualidade pós-conciliar” (Portal Oficial da Renovação Caris-
mática Católica do Brasil). 

Desde o princípio, os integrantes da Renovação, para melhor 
promover suas atividades, sentiram a necessidade de organizarem-se, 
contando para isto com equipes de âmbito local, regional, nacional e 
internacional. Essas equipes têm como função promover uma articu-
lação entre suas coordenações e garantir sua unidade.

O grupo de oração é a base da estrutura da Renovação Carismática, 
organizado geralmente nas paróquias e liderado por leigos, formado 
por um número variado de pessoas, em reuniões que acontecem sema-
nalmente. Muitos dos grupos de oração deram origem às comunidades 
carismáticas, em que os laços de vida entre seus integrantes são mais 
estreitos. Estas comunidades têm várias estruturas, vocações, formas 
e graus de dedicação. Algumas delas foram muito importantes para o 
desenvolvimento e a propagação da própria Renovação.

Além de encontros nos grupos de oração, os membros da Reno-
vação Carismática reúnem-se com alguma frequência em encontros 
de oração, que ocorrem nos fins de semana, na forma de retiros, 
visando aprofundar o conhecimento de Renovação e preparar novos 
líderes. Podem ser organizados em âmbito paroquial, diocesano etc. 
Igualmente, em média uma vez por ano, ocorrem em cada estado ou 
diocese os Cenáculos, que são grandes encontros que reúnem milhares 
de pessoas em estádios de futebol ou ginásios esportivos, em que se 
realizam dias de oração semelhantes aos que ocorrem nos grupos de 
oração.

Assim, a Renovação criou uma organização interna que lhe dá um 
elevado grau de maleabilidade: por um lado, cada grupo de oração 
goza de grande autonomia, podendo realizar suas reuniões conforme 
as necessidades específicas de seus membros; por outro, as equipes de 
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coordenação, atuando por meio das atividades auxiliares, garantem à 
Renovação Carismática uma linha comum (Portal Oficial da Reno-
vação Carismática Católica do Brasil).

A prática da RCC baseia-se na experiência pessoal com Deus, pela 
força do Espírito Santo e de seus dons, a fim de que todos tornem-se 
discípulos e missionários de Jesus Cristo. No livro “Como um Novo 
Pentecostes”, de Patti Gallagher Mansfield, ela conta o início desse 
movimento, como testemunha do que aconteceu. A introdução do 
livro é do Cardeal Suenens.

Os Estatutos do Serviço para a Renovação Carismática Católica 
Internacional (ICCRS) foram aprovados em 8 de julho e em 14 de 
setembro de 1993, na festa da Exaltação da Santa Cruz, a Santa Sé, 
por meio do Pontifício Conselho para os Leigos, que expediu um 
decreto reconhecendo o ICCRS como um “corpo para a promoção da 
Renovação Carismática Católica, com uma personalidade jurídica”, 
segundo o Cânone 116 do Código de Direito Canônico.5

Os objetivos centrais da RCC, ou Renovação Pentecostal Católica, 
como também é chamada, consistem em:

1) Promover uma conversão pessoal, madura e contínua a Jesus 
Cristo, nosso Senhor e Salvador. 

2) Propiciar uma abertura decisiva à pessoa do Espírito Santo, sua 
presença e seu poder.

3) Com frequência, estas duas graças espirituais experimentam-se, ao 
mesmo tempo, no que se chama, em diferentes partes do mundo, 
“um batismo com o Espírito Santo”, ou “um deixar atuar livre-
mente o Espírito Santo”, ou “uma renovação no Espírito Santo”. 
Ordinariamente, por isso, entende-se uma aceitação pessoal das 

5. Pontificium Consilium pro Laisis. 1565/93 AIC-73.
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graças da iniciação cristã e um receber força para poder realizar o 
mesmo serviço pessoal na Igreja e no mundo.

4) Fomentar a recepção e o uso dos dons espirituais (carismas), não 
somente na Renovação Carismática, mas, também, na Igreja 
inteira. Estes dons, ordinários e extraordinários, encontram-se 
abundantemente em leigos, religiosos e clérigos. Sua justa 
compreensão e uso correto, em harmonia com outros elementos 
da vida da Igreja, são uma fonte de força para os cristãos em seu 
caminho até a santidade, no cumprimento de sua missão.

5) Animar a obra da evangelização no poder do Espírito Santo, 
incluindo a evangelização daqueles que não pertencem à Igreja, a 
reevangelização dos cristãos de nome, a evangelização da cultura 
e das estruturas sociais. A Renovação promove especialmente a 
participação na missão da Igreja, proclamando o Evangelho com 
palavras e obras e dando testemunho de Jesus Cristo, mediante a 
vida pessoal e aquelas obras de fé e justiça, às quais cada um foi 
chamado.

Impulsionar o crescimento progressivo em santidade, por meio da 
correta integração destes dons carismáticos com a vida plena da Igreja. 
Isto se realiza mediante a participação em uma rica vida sacramental e 
litúrgica, o apreço pela tradição da oração e espiritualidade católicas, 
a progressiva formação na doutrina católica, guiada pelo Magistério 
da Igreja, e a participação no plano pastoral da Igreja (Página Oficial 
do Renovamento Carismático Católico, disponível em: <www.portal.
ecclesia.pt/ecclesiaout/rcc/estatutos.htm>).
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III – O QUE É UM GRUPO DE 
ORAÇÃO DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA CATÓLICA?

Segundo D. Cipriano Chagas, o grupo de oração 

é uma comunidade de irmãos unidos em oração ao Senhor Jesus. Ele 
é a fonte. A finalidade é o louvor e a glorificação do Pai por Cristo, 
com Ele e n’Ele. O princípio dinâmico de toda reunião de oração é o 
impulso vivificante do Espírito Santo que sopra como quer e onde quer 
(D. CIPRIANO CHAGAS, 1992).6 

6. D. CIPRIANO CHAGAS, OSB. Grupos de Oração Carismáticos. São Paulo: Ed. Louva-
-a-Deus, 1992.
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O grupo de oração favorece e sustenta uma vida espiritual. Faz-nos 
crescer, renova-nos espiritualmente, faz-nos ter um encontro pessoal 
com o Senhor num contínuo crescimento pessoal. D. Cipriano 
Chagas ainda afirma que os “grupos de oração são instrumentos de 
construção do Corpo de Cristo, e por isso os dons espirituais ocupam 
neles parte muito importante, para fortalecer-nos, edificar-nos, diri-
gir-nos” (D. CIPRIANO CHAGAS, 1992).

Tanto nos grupos de oração quanto nos Seminários de Vida no 
Espírito ou nos encontros de oração, haverá sempre uma manifestação 
do Espírito Santo após um tempo de orações, cânticos, adorações, 
louvores... Haverá uma nova efusão do Espírito Santo, sabendo de 
antemão que o Espírito já nos foi dado no nosso batismo. “Quem tem 
sede venha a Mim; e beba! Do seio daquele que acredita, como diz 
a Escritura, fluirão rios de água viva!” (João 7:37-38).

Então haverá um novo vigor, uma nova unção, uma tomada de cons-
ciência profunda da presença de Deus em nós. Dentro de nós. Uma 
grande graça é jorrada do nosso interior. O Espírito Santo recebido 
na pia batismal, na confirmação, vai aflorar, jorrar. Haverá uma doci-
lidade profunda ao Espírito. Uma renovação da vida, um sentimento 
de paz, de alegria. Uma tomada de consciência de sermos cristãos, 
amados por Deus e filhos de Maria.

Eis as atividades principais de um grupo de oração:

• Oração sob várias formas (louvor, ação de graças, orações contem-
plativas, orações em línguas, petições de graças e de cura);

• Cânticos (incluindo cânticos espirituais e de adoração);

• Silêncio (conversa íntima e pessoal com Deus, escutar o que Deus 
tem a dizer);
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• Exercício dos dons carismáticos;

• Leitura da Bíblia;

• Ensino da palavra;

• Testemunhos;

• Ação de graças.
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IV – O MINISTÉRIO DE CURA, 
DE ACONSELHAMENTO E DA 

PREGAÇÃO DA PALAVRA

Deus que é Pai e Pai misericordioso, quer nos curar e fazer parte 
desse ministério, que é uma riqueza sem fim é uma responsabilidade 
infinita. Com discernimento, fomos sentindo que Deus chamava-nos 
para tal. Naturalmente, fomos sendo conduzidas para isso e as servas 
e os servos que já faziam parte da Renovação Carismática foram nos 
chamando gradativamente, e assim a assumimos. 

A compaixão de Deus e a sua misericórdia cativam-nos até hoje. 
Elas são fatores principais naquilo que podemos observar no Novo 
Testamento. Jesus, ao passar, era tocado pelas dores, pelas doenças e 
as curava. Ele não media o tempo nem o cansaço. A sua compaixão 
é suprema, infinita. E nós, ao sentirmos compaixão pelos doentes e 
sofredores, tornamo-nos os condutores, os vasos, os canos por onde 
passa o poder curador de Jesus. Não o merecemos!

O Papa João XXIII, idealizador do Concílio Ecumênico Vaticano 
II, pediu para a Igreja um Novo Pentecostes (1962). Hoje, ele é 
santo e seu corpo está incorrupto. Depois dele, o Papa Paulo VI 
enfatizou a absoluta necessidade do Espírito Santo como animador, 
santificador, unificador, consolador, fonte de luz, de força e de 
carismas para a Igreja. Os fiéis sempre oram: “Vinde Espírito 
Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do 
vosso amor, renovai a face da terra!”. Deus, na sua infinita bondade 
e misericórdia, ouviu essa oração e derramou o Santo Espírito com 
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força sobre a sua Igreja, e ressurgiram os dons carismáticos citados 
em 1 Coríntios 12, por São Paulo:

1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na 
ignorância. 2. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, 
conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. 3. Por isso, eu vos 
declaro: ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer: Jesus seja 
maldito e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão sob a ação do 
Espírito Santo. 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. 5. 
Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. 6. Há também 
diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito 
comum. 8. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria; a 
outro, uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito; 9. a outro, 
a fé, pelo mesmo Espírito; a outro, a graça de curar as doenças, no 
mesmo Espírito; 10. a outro, o dom de milagres; a outro, a profecia; 
a outro, o discernimento dos espíritos; a outro, a variedade de 
línguas; a outro, por fim, a interpretação das línguas. 11. Mas um e 
o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um 
como lhe apraz. 12. Porque, como o corpo é um todo tendo muitos 
membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam 
um só corpo, assim também é Cristo. 13. Em um só Espírito fomos 
batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, 
escravos ou livres; e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 
14. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos 
(I Coríntios, 12).
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Dentre as manifestações do Espírito Santo, queremos abordar os 
carismas, pois eles nada mais são do que o Espírito Santo em ação. 
Segundo o Cardeal Suenens, 

os dons não são mais do que o brilho do Espírito, que é o dom por 
excelência, o dom que encerra em si todos os dons. É preciso aderir ao 
Espírito em pessoas na sua realidade viva e fulgurante. Esta ação ou 
moção de Deus é infinitamente suave, discreta, soberanamente livre.  
O Espírito sopra, quando e como quer (SUENENS, 1996).7

7. Vide nota de rodapé 2.



O QUE É UM 
SEMINÁRIO DE VIDA 
NO ESPÍRITO SANTO?
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V – O QUE É UM SEMINÁRIO DE 
VIDA NO ESPÍRITO SANTO?

Os Seminários de Vida são destinados à iniciação, à introdução das 
pessoas pelos caminhos da renovação carismática. É o anúncio do 
Querigma8 da evangelização fundamental enriquecida com reflexões e 
orações para reafirmar os ensinos dados e para fazer a graça acontecer. 
Tem como objetivo introduzir aqueles que participam na vida carismá-
tica, fazer acontecer a efusão do Espírito Santo e prepará-los para uma 
vida de oração e de crescimento por meio do exercício dos carismas.

8. A palavra Querigma provém da língua grega e significa algo como proclamar ou anunciar. 
É então o contato com o anúncio de Jesus Cristo. É o primeiro anúncio.
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Após o Seminário de Vida no Espírito, a pessoa deve, no seu grupo 
de oração, colocar-se para trabalhar nos serviços que fazem parte do 
seminário, como, por exemplo: acolhimento, música, palavra, oração, 
louvores, intercessão, pregação etc. são todos importantes, mas 
queremos lembrar que o acolhimento é a porta que se abre para o 
irmão que ali chega necessitando de um caloroso bem-vindo(a) e de 
um largo sorriso, de muito amor e carinho.

Quando somos então chamados para trabalhar, pois a messe é grande 
e os operários são poucos, são necessárias algumas atitudes como a 
humildade, a docilidade, a obediência, a oração pessoal, a leitura da 
Bíblia, a meditação da palavra e o uso dos carismas para não correr 
o risco de se apropriar da palavra de Deus e utilizá-la para o que lhe 
convém. O Espírito Santo age, e não podemos aprisioná-lo, enjaulá-lo 
ao nosso bel-prazer. Não podemos usar a palavra de Deus para a nossa 
conveniência. Fazem-se necessários a experiência do amor de Deus e 
o amor aos irmãos.

No nosso site <www.tesouroescondido.com>, temos uma página 
dedicada ao Seminário de Vida no Espírito, e, de lá, trazemos para 
vocês as palestras referentes aos Seminários I, II e III, que foram reali-
zados no grupo de oração da Paróquia de Santo Antônio, na Cape-
lania Militar do Espírito Santo e na Catedral Militar Rainha da Paz.
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Seminário I

O amor de Deus

Falar do amor de Deus é falar de sua misericórdia. “O amor de Deus 
é mais forte do que o amor de uma mãe pelos seus filhos” (Isaías 
49:14-15). “Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua 
amada” (Isaías 62:4-5).

A 1ª Carta de São João 4:16 nos diz que Deus é amor. Ele nos ama 
pessoal e incondicionalmente porque somos seus filhos, criados à 
sua imagem e semelhança. Deus não cessa de atrair o homem a si, e 
somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade 
que não cessa de procurar. Não importa o que tenhamos feito no 
passado: pecados, vícios, defeitos, infidelidade, complexos, dúvidas, 
o que importa é a nossa adesão, hoje, a Ele. Deus criou o homem 
por amor e com amor. Ao enviar, na plenitude dos tempos, seu Filho 
único, Deus manifesta o seu grande amor por cada um de nós. No 
coração de Jesus celebramos todo o amor de Deus para com os homens 
e a expressão de toda bondade divina para salvar o homem das trevas 
da morte, para regenerá-lo.

Deus é o Pai que nos faz participantes de sua vida divina, aproxima-se 
de nós, estabelece morada em quem o ama: “Se alguém me ama... 
meu Pai o amará e viremos a Ele e n’Ele faremos morada” (João 
14:23). É Jesus quem derrama nos homens o amor do Pai, aman-
do-os com o mesmo amor com que o Pai o amou. Assim como Jesus 
permanece no amor do Pai, cumprindo sua vontade, assim devem os 
homens permanecer no seu amor, observando os mandamentos.
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Deus nos ama não porque somos ou queremos ser bons, mas porque 
Ele é bom. “Não fomos nós que primeiro amamos a Deus, mas foi 
ele quem primeiro nos amou” (1 João 4:10). Deus nos ama pessoal-
mente porque ele é nosso Pai. Ele nos criou e nos formou desde o seio 
materno (Salmo 138:13-18).

A fé e o amor, diz São João da Cruz, “conduzir-te-ão por vias 
desconhecidas, ao esconderijo de Deus. De fato, a fé... é seme-
lhante a pés de que se serve a alma para ir a Deus e ao amor, é o 
guia que conduz”. 

Oração

Pai Santo, Jesus amado, Espírito Santo amor do Pai e do Filho, venho 
a Ti agradecer, Te adorar, meu Senhor e meu Deus, pelo Teu amor 
compassivo, pela Tua incomparável bondade. Tu sendo um Deus 
poderoso e cheio de compaixão pelas criaturas que criaste, nos ama 
com amor incondicional. Agradeço por este amor que Tu nos dispensa, 
amor ímpar. “Mesmo que minha mãe me abandonasse, Tu jamais me 
abandonaria”. Obrigada por fazeres morada em mim, obrigada porque 
estás sempre cuidando de mim em todas as situações. Tu me amas 
do jeito que sou, com as maldades, egoísmo, enfermo ou saudável. 
Ajudai-me Senhor, já que não podeis deixar de amar-me, Te peço, 
enchei meu coração com este amor, para que eu possa gerar amor e 
possa seguir Teus passos. Por intercessão da Virgem Maria, minha Mãe 
e Tua Mãe. Amém.

Pecado e perdão

O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta; é 
uma falta ao verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por 
causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem 
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e ofende a solidariedade humana. Foi definido como “uma palavra, 
um ato ou um desejo contrário à lei eterna” (Catecismo da Igreja 
Católica 1849).

Devemos avaliar os pecados segundo sua gravidade. É pecado grave, 
mortal, tudo o que 

destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei 
de Deus (Dez Mandamentos); desvia o homem de Deus, que é seu fim 
último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. É pecado 
venial todo aquele que deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira 
(Catecismo da Igreja Católica 1855).

Para que um pecado seja mortal, requerem-se três condições ao 
mesmo tempo: “é pecado mortal todo pecado que tem como objeto 
uma matéria grave, e que é cometido com plena consciência e deli-
beradamente” (Catecismo da Igreja Católica 1857). A matéria grave 
é precisada pelos Dez Mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao 
jovem rico (Marcos 10:19). O pecado mortal requer pleno conheci-
mento e pleno consentimento.

Comete-se um pecado venial quando não se observa, em matéria leve, 
a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece a 
lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem 
pleno consentimento. O pecado venial constitui uma desordem moral 
reparável pela caridade, quando ele deixa subsistir em nós.

“A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem recusa delibera-
damente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento rejeita 
o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo” 
(Dei Verbum 46).
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Só Deus pode perdoar os nossos pecados (Marcos 2:7-10) quando 
deles nos arrependemos e os confessamos sacramentalmente, e Jesus, 
em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens 
para que o exerçam em seu nome (João 20:21-23, 2 Coríntios 5:18, 
Mateus 16:19). O perdão dos pecados cometidos após o Batismo 
é concedido por um sacramento próprio chamado Sacramento da 
Conversão, da Confissão, da Penitência ou da Reconciliação.

A estrutura fundamental desse sacramento consta de dois elementos 
igualmente essenciais: de um lado, os atos do homem que se converte 
sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição (dor da alma e 
detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar 
no futuro), a confissão e a satisfação (também chamada penitência); 
de outro lado, a ação de Deus por intermédio da Igreja (sacerdote que 
recebe da autoridade da Igreja a faculdade de absolver e pode perdoar 
os pecados em nome de Cristo).

Voltar à comunhão com Deus depois de a ter perdido pelo pecado é 
um movimento que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito 
pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si 
mesmo e também para os outros (Catecismo 1489).

A confissão restitui o sossego à nossa alma, exercendo salutar terapia 
sobre a mente e o corpo. Destila sobre a alma ferida o bálsamo da 
consolação e manifesta a grande misericórdia e a infinita sabedoria de 
Deus.

“Pedro pergunta a Jesus: ‘Senhor, quantas vezes devo perdoar o 
irmão?’ (Mateus 18:21) – Jesus responde: ‘Setenta vezes sete’” 
(Mateus 18:22), isto é, sempre. A reconciliação e o perdão são prin-
cípios fundamentais da vida cristã. Não é cristã uma ordem social na 
qual não há lugar para o perdão.
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Por pura gratuidade Deus perdoa o homem pecador, quando este 
reconhece sua falta e volta-se com humildade para ele. Mas, o perdão 
de Deus é condicionado ao perdão do irmão. Perdão não é fraqueza, 
mas superioridade e grandeza de alma. O perdão não é a aprovação do 
mal, mas um convite para que o homem errado regenere-se e volte-se 
para Deus e para os irmãos. Uma sociedade em que não há lugar 
para o perdão é uma sociedade marcada pela vingança e pelo ódio. 
Sem espírito de reconciliação e perdão não há verdadeira convivência 
humana (Cardeal Falcão).

A norma de conduta do cristão está expressa no Pai Nosso. O amor é 
mais forte que o ódio, por isso o perdão é a outra face do amor cristão.

Oração

Deus Pai, Todo-Poderoso, misericordioso, venho mais uma vez a Ti 
para agradecer, louvar, exaltar, por nos ter dado Seu Filho Unigênito, 
para nos resgatar. Obrigado pelo poder do Espírito Santo que é dado 
a mim em todos os momentos de minha vida, e pela intercessão da 
Virgem Maria e dos Anjos e Santos.

Obrigado pelos sacramentos e, hoje, mais do que nunca quero agra-
decer pelo Sacramento da Confissão, porque decidi mudar o rumo 
da minha vida. E sabendo que Tu és o Pai das misericórdias, sabendo 
da Tua infinita compaixão pelos pecadores, estendo as minhas mãos 
a Ti e peço por esta grande necessidade de ser perdoada de todas as 
minhas faltas. Quero perdoar sem limites e obter o seu perdão. Porque 
leio nos Evangelhos como Tu buscavas aqueles que estavam perdidos, 
confiando em seu imenso amor, peço perdão e misericórdia. Amém.
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Jesus, o Senhor

Jesus Cristo é a “imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda 
a criação” (Colossenses 1:15).

O nome de Jesus não foi escolhido por Maria e José, mas foi anun-
ciado por vontade de Deus. À Maria disse o Anjo: “Darás à luz um 
filho, e lhe porás o nome de Jesus” (Lucas 1:31), e a José explicou: 
“Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque 
ele salvará o seu povo de seus pecados” (Mateus 1:21). Portanto, 
Jesus, como diz o nome, é por natureza o Senhor que salva. São Pedro 
em Atos 4:12 declara-nos: “Em nenhum outro há salvação, porque 
debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual 
devamos ser salvos”.

Hoje, você, juntamente a todas as criaturas do céu e da terra, aos 
Anjos e ao universo inteiro, é convocado a proclamar e a adorar a 
divindade de Jesus, a louvar o seu nome, reconhecendo que “Jesus 
Cristo é o Senhor”, é Deus. Jesus é verdadeiramente o Rei universal. 
Enquanto Verbo Eterno possui todo o poder da Trindade; é Criador, 
Senhor do Universo e de toda criatura. Em João 13:13 Jesus diz: “Vós 
me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o Sou”.

Em Jesus, a humanidade encontra tudo o de que necessita e de que 
está sedenta: a paz, o perdão, o amor, a liberdade, a alegria, a salvação 
eterna. Ele é o Senhor ressuscitado que continua a preparar para os 
homens sua mesa e os serve até lhes dá em alimento Seu Corpo e, em 
bebida, Seu Sangue. 

Jesus, desse modo, sustenta nos fiéis aquela vida divina, para a qual os 
gerou com sua morte e ressurreição.
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 O Senhorio de Jesus é uma das manifestações do amor do Pai para 
conosco. Ele nos guia, nos ama, é fiel para conosco. Como Senhor, 
recebe e resolve situações. 

Ele nos diz: “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, 
e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). “Eis que estou convosco todos os 
dias, até o fim do mundo” (Mateus 28:20).

Nossa Senhora foi a pessoa que mais se submeteu ao Senhorio de 
Jesus: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua 
palavra” (Lucas 1:38). Também se faz necessário que nós reconhe-
çamos o Senhorio de Jesus, em nossas vidas, e o concretizemos no 
dia a dia. 

Podemos nos perguntar: Jesus é o Senhor da minha vida? Do meu 
tempo? Da minha religiosidade? Das minhas ideias? Do meu corpo? 
Quem é Jesus em minha vida? Quando passamos por dificuldades, 
para quem corremos, em primeiro lugar? O nosso Deus é o Deus da 
vida, da saúde, do amor, da reconciliação, da misericórdia, do perdão, 
da purificação, dos bons pensamentos e atitudes, e não da cultura 
de morte da sociedade: drogas, irreligião, aborto, sexo livre e desen-
freado, adultério, pornografia, violência, pobreza, fome, miséria, 
marginalização.

 Jesus de Nazaré é o “Salvador do mundo”, “a luz do mundo”, “o 
Cordeiro que tira o pecado do mundo, “o caminho, a verdade e a 
vida” e é n’Ele que se cumpre o desígnio do amor divino, relativo à 
vivificação do mundo pecador. Jesus é a boa notícia e a solução para 
os nossos problemas e os do mundo. 

Ele é tudo: palavra, salvação, redenção. Ele venceu satanás. Ele tira o 
pecado do mundo, o nosso pecado. Ele, na cruz, assumiu as nossas 
fraquezas e arcou com nossas enfermidades. 
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Jesus é quem dá sentido à nossa vida como deu à mulher adúltera, a 
Zaqueu, ao ladrão arrependido, ao cego, ao coxo e a tantos outros.

 A grande pergunta do Evangelho dá-se quando Jesus olha para o 
coração e a vida dos apóstolos e pergunta-lhes: “Para vocês, quem sou 
eu?” (Mateus 16:13-17)”. 

Precisamos poder falar como Pedro em Gálatas 2:20a: “Eu vivo, mas 
já não sou eu; é Cristo que vive em mim”. 

Jesus é a pedra angular, é o Senhor!

Oração

Mais uma vez coloco-me em Tua presença, para Te adorar, glorificar, 
exaltar Teu nome, agradecer por todo bem que me faz, ó Pai de infinita 
bondade! Louvo-te, porque Tu nos deste Jesus, que veio para que 
tenhamos vida e vida em abundância. Quero me entregar totalmente a 
Ti, porque Tu és o meu Senhor e meu Deus. Tu não me compraste por 
ouro e prata – como nos diz São Pedro –, mas foi Tua vida que destes 
em resgate da minha. Tu és o meu Senhor e meu Deus! E cada vez mais 
quero entregar a Ti todas as minhas dificuldades, quero fazer a minha 
parte, mas é tão difícil! Sem tua ajuda não consigo, com Tua ajuda 
posso fazer proezas como nos diz o salmista, sem Ti não posso nada. 
Diante de Ti, quero dobrar os meus joelhos, com firmeza e Te dizer, Tu 
és o meu Senhor e Meu Deus. Amém!

Fé e conversão

A fé e a conversão são duas maneiras pelas quais respondemos “sim” 
ao apelo de Deus. A fé é indispensável para sermos salvos, é ela que 
nos liga aos méritos de Jesus, conseguidos na sua morte e ressurreição 
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(Gálatas 2:16; Efésios 2:8-9). Consiste em: confiar, obedecer e 
depender de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Fé é a chave que 
abre o nosso ser para que a glória de Deus se realize em nós. A fé não 
é imposta, mas proposta. É adesão pessoal do homem todo a Deus. 
Não é sentimento. Fé é certeza e segurança em Jesus.

O requisito da fé é a humildade, pois compromete a pessoa toda, 
na profundidade do seu ser, transformando o nosso comportamento. 
Faz-se necessária a abertura ao mistério de Deus. Pela fé, o homem 
submete completamente sua inteligência e a sua vontade a Deus.

A Carta aos Hebreus (11:1) define: “A fé é o fundamento da espe-
rança, é uma certeza a respeito do que não se vê”.

O saudoso Papa São João Paulo II disse: “Pela fé, de certo modo, 
superamos o limiar da realidade visível, para entrarmos na invisível”.9

Para que a fé não desfaleça, é preciso ser vigilante, perseverante. Para 
viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com 
a palavra de Deus; devemos implorar ao Senhor que a aumente; ela 
deve “agir pela caridade” (Gálatas 5:6), ser carregada pela esperança e 
estar enraizada na fé da Igreja.

“A fé é um antegozo de conhecimento que nos tornará bem-aventu-
rados na vida futura” (Santo Tomás de Aquino).

Jesus quer que nós confiemos n’Ele, no seu amor por nós. Ele quer a 
nossa conversão, o nosso arrependimento, a nossa mudança de vida. 
Conversão é buscar a vida orientada para a prática das virtudes.

9. Mais informações em: <http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/is5.htm>.
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Deus nos chama pelo nosso nome para que vivamos, desde agora, da 
paz do Seu Reino. Ele nos convida à conversão porque sem ela não 
se pode entrar nesse Reino. O Evangelho acolhido no mais íntimo da 
criatura humana é um convite à conversão e uma força transforma-
dora da criatura humana.

Jesus nos convida a entrar no Reino por meio das parábolas. Por elas, 
convida ao festim do Reino, mas exige também uma opção radical: 
para adquirir o Reino, é preciso dar tudo; as palavras não bastam, são 
necessários atos (Mateus 21:28-32).

Hoje, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos 
cristãos.

Em Mateus 4:17 Jesus, no começo de sua vida pública, retoma o 
apelo de João Batista: “Arrependei-vos, porque está próximo o reino 
dos Céus” (Mateus 3:2). O apelo é para as consciências embotadas e 
estranhas às exigências evangélicas, pois o coração do homem apresen-
ta-se pesado e endurecido. A conversão é antes de tudo uma obra da 
graça de Deus que reconduz nossos corações a ele. O coração humano 
converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos 
pecados. É a conversão do pecado, da idolatria, dos falsos ídolos, 
do mau caminho, do egoísmo, da ambição, da sede do prazer e do 
poder, do mal profundo que está nas estruturas da nossa sociedade, da 
discórdia, dos falsos valores, da infidelidade, da inveja, do ocultismo, 
do esoterismo, da superstição, da astrologia, dos amuletos, do poder e 
do controle à margem de Deus, do desamor a Deus e aos irmãos etc.

A conversão consiste em trocar, em transformar, em mudar de vida, em 
voltar-se para Jesus. É um processo experimental, pessoal, contínuo. 
Começa no Batismo, pela ação do Espírito Santo, e realiza-se na vida 
cotidiana, por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, 
do exercício e da defesa da justiça e do direito.
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Oração

Deus Pai, Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia, eu Te 
adoro e glorifico por vosso imenso amor. Tu és um Deus tão amoroso, 
que nos deu seu Filho único para nos salvar. Foi o Sangue precioso de 
Jesus o preço pago pelo nosso resgate. Olhando o corpo santo de Jesus 
na cruz, vejo como sou ingrata, como quantas vezes dificulto a minha 
vida, distanciando-me de Ti. Hoje, Senhor, tomo a decisão de trilhar 
o seu caminho, começar uma vida nova. Preciso, no entanto, de Tua 
graça, porque sozinha eu não posso. Peço-vos que me dê uma fé que 
derrube todas as barreiras que impedem a minha conversão, quantos 
deuses coloco em seu lugar, e por isso me sinto só. Quero Senhor, 
Deus Santo e fiel, olhar para a cruz, vendo o seu Filho doando a vida 
em resgate da minha vida e aderir a Ti, assumir o meu Batismo, fazer 
aquilo que o Senhor quiser, com a força do Espírito Santo e a inter-
cessão de Maria. Amém!

A pessoa do Espírito Santo

Iniciemos fazendo o sinal da cruz porque o Espírito Santo é nomeado 
explicitamente na fórmula trinitária, em que ele é a terceira pessoa, e 
também porque o Espírito vem a nós pela cruz de Cristo.

“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.”

Precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo e a sua presença vivi-
ficante na nossa vida. Não é fácil! Com efeito, a variedade de imagens 
que encontramos na Escritura relativas ao Espírito Santo – vento, fogo, 
sopro – são sinal da nossa dificuldade em exprimir uma noção articu-
lada sobre Ele. E, todavia, sabemos que é o Espírito Santo, silencioso 
e invisível, quem proporciona orientação e definição ao nosso teste-
munho sobre Jesus Cristo (Papa Bento XVI – Sidney, Austrália, 2008).
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A palavra hebraica usada para significar o Espírito Santo, traduzida 
para o grego (pneuma) e para o latim (spiritus), é Ruah. Refere-se ao 
fenômeno físico do ar sempre em movimento. “Os hebreus conside-
ravam o Ruah como o princípio vital do homem, pois onde existe 
Ruah, lá existe a vida” (PEREIRA, 1994).10

O Espírito Santo “é a expressão pessoal do amor infinito de Deus. 
Plenitude de amor com que se amam o Pai e o Filho. É a fonte de 
amor” (MARTIN, 1987).11 O Espírito leva-nos a descobrir a imagem 
de Deus como Pai. É o poder da Trindade. É uma pessoa real que 
sente, percebe, responde, ama, ofende-se, fala. 

O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por expiração de amor (é 
fruto do amor com que Eles Se amam mutuamente Um ao Outro). 
É o amor em pessoa. O Espírito Santo se dá a todos nós: “Se conhe-
cêsseis o Dom de Deus e Quem é Aquele que te pede de beber, tu é 
que Lhe terias pedido de beber e Ele ter-te-ia dado uma água viva” 
(João 4:10).

Quem poderá satisfazer o desejo humano essencial de ser alguém, 
viver imerso na comunhão, ser edificado, ser guiado para a verdade? 
O Espírito Santo... Esta é a sua função: levar a termo a obra de Cristo. 
Enriquecidos pelos dons do Espírito, vós tendes a força de ultra-
passar as visões parciais, a utopia vã, a precariedade fugaz e oferecer 
a coerência e a certeza do testemunho cristão. O Espírito mantém a 
Igreja unida ao seu Senhor e fiel à tradição apostólica. É o inspirador 
das Sagradas Escrituras e guia o povo de Deus para a plenitude da 
verdade (João 16:13). Por estes variados modos, o Espírito é o “dador 
de vida” que nos conduz mesmo até ao coração de Deus. Assim, quanto 
mais consentirmos ao Espírito Santo que nos guie, tanto maior será a 

10. PEREIRA, Léo Tarcísio Gonçalves. Servir no Espírito. São Paulo: Ed. Loyola, 1994.
11. MARTIN, Leonardo. Caminhos para a Unidade Cristã: Pastoral de Ecumenismo. 
Brasília: Paulinas, 1987.
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nossa configuração a Cristo e mais profunda a nossa imersão na vida 
de Deus uno e trino. Por isso, o Espírito Santo atrai-nos delicada, 
mas resolutamente para aquilo que é real, duradouro, verdadeiro. É 
o Espírito que nos reconduz à comunhão com a Trindade Santíssima. 
Agostinho interroga-se: é o amor ou o Espírito que garante o dom 
duradouro? E a conclusão a que chega é esta: “O Espírito Santo faz-nos 
habitar em Deus e Deus em nós; mas é o amor que causa tudo isto. 
Portanto, o Espírito é Deus enquanto amor” (De Trinitate, 15, 17, 
31). É uma explicação magnífica: Deus compartilha-Se como amor no 
Espírito Santo. Que mais poderemos saber partindo desta intuição? O 
amor é o sinal da presença do Espírito Santo. O Espírito é “o dom de 
Deus” (João 4:10) – a fonte interior (João 4:14) – que sacia verdadei-
ramente a nossa sede mais profunda e nos conduz ao Pai. O Espírito 
Santo é Deus que eternamente Se dá; como uma nascente perene, Ele 
oferece-Se precisamente a Si mesmo (discurso do Papa Bento XVI aos 
jovens, em Sidney, Austrália).

Santo Irineu nos diz que o Espírito Santo é: “a nossa própria comunhão 
com Cristo”.

O Espírito Santo nos faz homens e mulheres novos como fez com 
Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Terezinha de Jesus, João de Deus, 
Camilo de Lellis, Bento, Inácio e tantos outros. Ele nos transforma e 
nos torna discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Pessoas com coragem 
de assumir e testemunhar sua fé com um renovado ardor missionário.

O Espírito Santo continua presente na Igreja para ensinar e recordar 
(João 14:26), para conduzir à verdade plena (João 16:13), para 
anunciar as coisas futuras (João 16:13-15), para testemunhar (João 
15:26) e para arguir a respeito do pecado (João 15:26). Portanto, é o 
Espírito Santo que irá irradiar a verdade de Cristo no coração de sua 
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Igreja e no coração de todas as pessoas até a consumação dos tempos 
(João 16:13).

A Parábola do Semeador (Lucas 8:4-15)

São Lucas nos diz que “o semeador saiu para semear a sua semente”. 

Quem é o semeador? Quem é a semente e que terra é essa que ele 
semeou? É o próprio Jesus e a Sua pregação (palavra de Deus). E as 
diferentes terras são as diversas atitudes e os corações dos homens 
diante d’Ele e da Sua doutrina. É a Igreja, por meio da pregação, que 
hoje semeia a palavra de Deus. Essa palavra deve ser acolhida na fé e 
esta dá acesso à salvação.

Façamos uma atualização personalizada correspondente à situação e 
à atitude de cada um de nós, lembrando-nos de que Jesus derrama a 
Sua graça em todos, sem exceção, isto é, dando-nos a ajuda necessária 
para a salvação pessoal.

Alguns aderem parcialmente à palavra (semente); outros têm um 
acolhimento justo, o que faz com que a semente frutifique; e outros 
se fecham, “dentro de sua estreita interpretação”, à força poderosa do 
Evangelho.

Ao semear, o semeador se depara, portanto, com quatro tipos de 
coração:

1) O coração que fica à beira do caminho – a semente não germina. 
Próprio da pessoa indisciplinada, voltada para si mesma. Egoísta. 
Não sai dos apegos desordenados relacionados a si e às criaturas;

2) O coração pedregoso – crê até certo ponto. Pertence a alguém que, 
ao se deparar com qualquer dificuldade, vira as costas para Deus. 
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Até ouve a palavra com alegria, mas falta a humildade, não tem 
raízes. Tudo é relativo;

3) O coração de espinho – rende-se aos apelos da carne. Esse tipo 
está na Igreja, firme, mas por uma paixão terrena, deixa tudo e 
abandona Deus. Coração egoísta, orgulhoso. Por riqueza, troca 
Deus facilmente pelas coisas do mundo. Tem preocupações exces-
sivas pelos bens terrenos, pelas paixões que sufocam todo bom 
propósito;

4) O coração fiel – Deus não quer, eu também não quero. Próprio da 
pessoa que retira da vida tudo que desagrada a Deus. Produz frutos 
e quando os produz ilumina caminhos. Persevera, pois perseverar 
é viver no Espírito. É uma conquista, é um caminhar.

Precisamos ser “terra boa”, como o foi o coração de Maria, que guardou 
a palavra e a traduziu na vida.

Devemos, como semeadores, lançar a semente em todo tipo de 
terreno, pois nada fica sem dar fruto. Falemos sempre de Cristo sem 
receio de não sabermos semear bem a semente.

Oração

Santíssima Trindade eu me coloco diante de Ti, para Te louvar, Te 
exaltar, Te bendizer, Te adorar, porque só Tu és Santa, Deus único e 
verdadeiro. Trago o meu coração triste porque pequei, fiz tudo que não 
gostaria de fazer. Confiando em Tua infinita misericórdia, prostro-me 
em Tua presença, e Te peço um coração novo, um coração reto, que 
acolha a Tua palavra e a coloque em prática. Que eu faça aquilo que Tu 
queres, quando e como Tu quiseres. Que a cada dia a semente que Tu 
plantaste em meu coração possa germinar e possa colher frutos sabo-
rosos, frutos para a vida eterna. Peço-te pela intercessão e méritos da 
Virgem Maria. Amém!
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A cura do homem total

Jesus nos ama, e por nos amar Ele nos quer curados, transformados, 
renovados, física, emocional, psíquica e espiritualmente. É necessário 
que deixemos fluir em nós o poder curativo de Jesus. Ele não apenas 
cura as enfermidades, mas os enfermos, os doentes, o homem total, 
suprimindo os sintomas do mal e curando a raiz que deu origem à 
enfermidade. É uma cura profunda e total que Jesus opera em nós 
quando nos abrimos à ação do Espírito Santo. A saúde completa que 
Jesus nos oferece consiste em passar desta vida de escravidão à verda-
deira liberdade (Romanos 6:12-23).

Jesus cura-nos também por meio dos Sacramentos: da Penitência 
(Reconciliação), da Unção dos Enfermos e da Eucaristia. Ele nos quer 
curados nas nossas relações com Deus, com o próximo, conosco. É 
uma cura profunda e total porque abrange o nosso corpo, o nosso 
espírito e a nossa alma, como nos diz São Paulo na 1ª Epístola aos 
Tessalonicenses 5:23: “O Deus da paz vos conceda santidade 
perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conser-
vado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. E o 
Salmo 102:3-4 reafirma: “É ele quem perdoa as tuas faltas, e sara as 
tuas enfermidades. É ele quem salva tua vida da morte, e te coroa 
de bondade e de misericórdia”. É vontade de Deus que sejamos 
sadios no espírito, no corpo e na alma. No AT Deus disse: “Eu sou o 
Senhor que te cura” (Êxodo 15:26). O profeta Oseias (14:4) diz-nos: 
“Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei de todo o coração”. E, de 
modo especial, podemos ler o capítulo 38 do livro do Eclesiástico.

No NT, na plenitude dos tempos, Jesus, consciente da sua missão 
de salvar todos os homens, entrou na Sinagoga e, de pé, pôs-se a 
ler o livro do profeta Isaías (61:1s) e, nessa passagem, expõe o seu 
programa. Verificar (Lucas 4:16-19):
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• Libertar (e curar) do pecado (libertar os pobres);

• Libertar (e curar) das enfermidades espirituais (medo, remorso, 
ódio, complexos: para curar os aflitos);

• Libertar (e curar) das enfermidades físicas (para dar vista aos 
cegos);

• Libertar (e curar) das influências maléficas e diabólicas (para 
libertar os oprimidos).

Jesus via a cura como uma manifestação da compaixão de Deus para 
com os doentes e pecadores. Por meio do seu ministério salvífico, 
Jesus revelou o amor divino, presente no mundo. Ele via a cura como 
uma parte inseparável da proclamação da Boa Nova.

A cura cristã é a manifestação visível da salvação realizada pela Cruz e 
pela Ressurreição de Cristo. 

Jesus referia-se à salvação como a vivência de um relacionamento com 
Ele. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim” (João 14:6).

A cura das feridas começa quando experimentamos Cristo como um 
amigo íntimo.

Santa Teresa D’Avila nos diz que quando o homem vai se voltando 
para Deus, vai se derramando na sua alma a luz divina e os dons do 
Espírito vão se entranhando no seu ser, e assim Ele, por meio do seu 
amor misericordioso, vai curando o nosso corpo, o nosso espírito e a 
nossa alma.

A cura do corpo é a cura do homem na sua realidade sensível, as 
nossas enfermidades, em geral. O nosso corpo – dom de Deus – deve 
ser amado e respeitado. “Não sabeis que o vosso corpo é templo do 
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Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, 
por isso mesmo, já não vos pertenceis?” (1 Coríntios 6:19).

A cura do espírito – o espírito é o princípio divino, a vida nova em 
Cristo ou a parte mais elevada do homem aberta à influência do 
Espírito Santo de Deus. Para que se efetive a cura espiritual, faz-se 
necessário que perdoemos, em primeiro lugar. As doenças do espírito 
são causadas pelo nosso próprio pecado pessoal.

A cura da alma – a alma é a psique, a mente, a inteligência. Aqui se 
efetiva a cura interior, a cura do coração. Deus vai nos curando na nossa 
vontade, nas emoções (sensibilidade), no intelecto, na imaginação, na 
memória, nos traumas emocionais desde o momento da concepção. 
Vamos gradativamente experimentando a suavidade do Pai eterno. 
Ele trabalha em todas as áreas feridas, bloqueadas, fechadas ao amor, 
enquanto nós vamos crescendo no seu amor e nos abandonando à 
festa do Amor e da Luz.

Somos curados pelo nome de Jesus.

Somos curados pelo sangue de Jesus.

Seminário II

Dons do Espírito Santo

O Espírito Santo foi-nos dado para que nos tornemos Santos, e para 
que, assim, cumpram-se perfeitamente em cada um de nós os desíg-
nios amorosos que o Pai tem preparado para nós desde toda a eterni-
dade. Sem ele não podemos nada, com ele podemos tudo.
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Os dons do Espírito Santo são dádivas que Ele nos dá para a nossa 
santificação pessoal (Isaías 11:1-2) e para o serviço aos irmãos (1 
Coríntios 12:8-10).

Para a santificação pessoal, precisamos nos abrir aos dons infusos, e 
para o serviço aos irmãos devemos nos abrir aos carismas ou dons 
carismáticos. É impossível santificar-se sem o serviço aos irmãos.

Pelo Batismo, tornamo-nos filhos de Deus, passamos a ser membros 
de Sua família, a Igreja. Apagam-se em nós o pecado original e o 
pecado atual, se o tivermos; recebemos o Espírito Santo que nos 
infunde as virtudes sobrenaturais e os dons de santificação. Virtude é 
uma disposição habitual e firme para fazer o bem.

Os dons de santificação são dádivas e requerem de nossa parte docili-
dade, levam-nos à santidade.

Dons infusos ou de santificação

1) Temor de Deus 

Imprime em nós o desejo de estarmos estreitamente unidos a Deus, 
por amor, reverenciando sua majestade e afastando-nos do pecado, 
pelo reconhecimento da nossa pequenez (1 Pedro 1:17; Hebreus 12:9-
28). É uma disposição sobrenatural da alma que a faz experimentar, 
ao mesmo tempo em que sente um imenso respeito pela Majestade 
divina e uma complacência sem limites na sua bondade de Pai, um 
vivo horror por tudo o que poderia ofender, por pouco que fosse, um 
Pai tão bom, tão misericordioso e tão digno de ser amado. “Não há 
temor no amor” (1 João 4:18).
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Não é temor servil, mas filial; é um temor que brota porque não quero 
ficar longe do Pai – brota do amor. Foi sob o influxo deste mesmo 
Espírito de temor filial que Maria pronunciou o seu Fiat, “faça-se”, 
no dia da Anunciação, e submeteu-se prontamente, com seu esposo 
São José, às ordens do Anjo que os mandou tomar o caminho do 
exílio, e também mais tarde, quando esse Anjo mandou-os regressar à 
Palestina, apesar dos perigos que o Menino podia correr.

Para crescer no dom temos que cultivar a humildade. E, juntamente à 
humildade, o dom do temor de Deus tem uma singular afinidade com 
a virtude da temperança, que inclina a usar com moderação das coisas 
humanas, subordinando-as ao seu fim sobrenatural.

Exercício: contínuo exame de consciência.

Efeitos: confiança, abandono, desejo de agradar o Senhor.

Momentos: não querer pecar; reverenciar; rejeitar o supérfluo.

2) Fortaleza 

Impulsiona nossa alma a suportar dificuldades e tribulações e realizar, 
se necessário, atos sobrenaturalmente heroicos (Filipenses 4:13; Atos 
6:8; 2 Coríntios 12:9; 1 Timóteo 4:8). A pessoa é uma torre, uma 
muralha. Consiste em uma disposição sobrenatural que torna a pessoa 
capaz de empreender as ações mais difíceis e suportar as provas mais 
duras por amor a Deus e pela glória do Seu nome. O dom da fortaleza 
pressupõe que na alma se tenham desenvolvido plenamente as virtudes 
teologais da fé, da esperança e da caridade, bem como a atuação dos 
dons de entendimento, sabedoria e piedade.
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Leva-nos a uma vida correta, mesmo nas provações. Hoje, para viver 
como cristão, é necessário esse dom. Paulo afirma: “Tudo posso 
naquele que me fortalece”. Ex.: Estêvão; Maximiliano Kolb.

Foi por estarem animados deste espírito de fortaleza que os após-
tolos puderam empreender, logo depois do Pentecostes, e apesar da 
absoluta falta de meios humanos, a conquista do mundo e a revolução 
espiritual das nações.

Como se abrir ao dom: prática da virtude da fortaleza, em todos os 
seus aspectos (paciência, perseverança, fidelidade etc.); frequência à 
Eucaristia.

3) Piedade

Produz em nós uma afeição filial para com Deus, adorando-O com 
amor sobrenatural e santo ardor, e uma terna afeição para com as 
pessoas e para com as coisas divinas (Gálatas 4:6; Romanos 8:15-17).

Consta da versão grega da Bíblia entre os séculos III e II a.C. e da 
Vulgata, século IV – São Jerônimo.

É o dom que nos dá a certeza de que somos por Ele eternamente 
amados, apesar de nossos pecados. O fervor, o ajoelhar-se, a oração 
contrita. Deus nos trata com piedade, dando-nos tudo que necessi-
tamos, mais do que pedimos. 
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Nosso crescimento no dom da piedade efetua-se em três estágios:

1) A alma comunica-se com o próximo;

2) A alma comunica-se generosamente com o próximo, dando-lhe 
tudo o que é necessário;

3) A alma comunica-se tão generosamente com o próximo que, além 
de lhe dar o que é necessário, dá-se a si mesma.

“O dom da piedade move-nos ao amor filial à nossa Mãe do Céu, a 
quem procuramos tratar com o mais terno afeto, à devoção aos Anjos 
e Santos” (Padre Divino Antônio Lopes, Filhos da Paixão).

A virtude da piedade é aperfeiçoada por este dom. Movido pelo 
Espírito Santo, o cristão lê com amor e veneração a Sagrada Escritura 
e trata com carinho as coisas santas. 

Todos os Santos tiveram em alto grau esse dom.

4) Conselho

Faz-nos saber o que convém dizer e o que convém fazer nas diversas 
circunstâncias da vida (Mateus 10:19-20). Percebemos o que é bom 
para o nosso crescimento espiritual. Ele orienta nossas ações humanas 
para a glória de Deus. O dom do conselho tem por finalidade aperfei-
çoar em nós a virtude infusa da prudência, fazendo com que a alma 
que age sob o efeito deste dom consiga discernir de imediato e como 
que por instinto o que deve fazer ou deixar de fazer, tanto no que diz 
respeito à sua própria conduta quanto à do próximo. 

Santos que tiveram esse dom abrilhantado: Cura d’Ars, Santa Teresa 
do Menino Jesus.
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A pessoa aberta a esse dom torna-se ágil, bem orientada.

Como se abrir ao dom: oração; atenção às moções que nos vêm pela 
vida sacramental, pela Igreja; estudar, compreender; exercer a virtude 
da humildade e da obediência.

5) Ciência

Faz-nos conhecer as coisas criadas nas suas relações com o Criador. 
Torna-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou 
prejudicial à nossa vida. Entre os dons do Espírito Santo, o da ciência 
ocupa o primeiro lugar pela sua importância prática na vida espiritual. 
A primeira exigência que se impõe à alma que busca a santidade é 
perder a mentalidade mundana, isto é, meramente humana, e substi-
tuí-la pela maneira de ver de Deus. O homem que vive no Espírito:

• Perde o fascínio pelas coisas criadas. Não faz da criação o seu Deus. 
Deixa de idolatrar as coisas do mundo. Cada coisa tem o valor que 
tem;

• Descobre que a criação fala de Deus. Tudo e todos começam a 
falar de Deus.

No mistério da vida humana existe uma realidade chamada sofri-
mento. Até o sofrimento fala de Deus (Carta Apostólica – O sentido 
cristão do sofrimento humano).

A alma repleta do Espírito Divino e animada pelo dom da ciência não 
tem outro modo de ver as coisas deste mundo senão o que o próprio 
Deus tem. Em todas as criaturas, ela enxerga como que um reflexo das 
divinas perfeições e um convite para louvar constantemente o autor 
de todos esses bens.
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Enquanto as pessoas mundanas, indiferentes às ofensas que se 
cometem contra Deus, temem apenas perder a estima dos homens, a 
alma repleta do espírito de ciência preocupa-se unicamente de evitar a 
menor ofensa a Deus e alegra-se ao sofrer humilhação.

Como se abrir ao dom: ter a consciência de que Deus é mais; viver a 
liberdade e o desprendimento dos bens materiais, bem como ser mais 
humilde. Ex.: Francisco de Assis.

6) Entendimento

Dá-nos uma compreensão profunda das verdades reveladas, dos misté-
rios de nossa fé, ou mesmo apenas o sentido profundo de determinada 
passagem da Sagrada Escritura. A alma enxerga tão claramente que 
Deus é amor e uma luz extremamente viva e deliciosa a penetra e 
invade por completo, e essa luz vem acompanhada de uma felicidade 
que não se podia suspeitar que existisse neste mundo. Entretanto, só 
teremos plena compreensão do mistério quando estivermos face a face 
com Deus (1 João 5:20a). 

É entrar na realidade de Deus. Faz-nos encontrar Jesus no que está 
preso, tem fome, tem sede. Faz-nos encontrar Deus no invisível. 
Pedro diz: “Tu és o filho de Deus”. 

Como se abrir ao dom: oração; estudar a doutrina; contemplar; 
recolhimento interior; mortificação dos sentidos internos e externos; 
procura diligente da presença de Deus nos acontecimentos e percalços 
de cada dia; purificar o coração; humildade.



69

TESOURO ESCONDIDO

7) Sabedoria

Faz-nos entender melhor nossa vida sobrenatural e faz-nos saborear 
esse entendimento (Efésios 1:3-8; Tiago 1:5; 1 Coríntios 1:25-27; 
Sabedoria 9:1-18; 1 Coríntios 2:10).

Dentre os dons do Espírito Santo, o mais nobre, o mais precioso, 
aquele que devemos desejar com mais intensidade e pedir com mais 
insistência, é o dom da sabedoria. Rege todos os dons. Tudo funciona 
em harmonia, todos os dons estão articulados. O dom da sabedoria 
fortalece em nós as virtudes infusas e todos os demais dons de santi-
ficação. Nossa fé torna-se inabalável, porque experimentamos as 
verdades reveladas. Nossa caridade se aperfeiçoa. Nossa esperança é 
fortalecida, pois saboreamos a presença amorosa de Deus.

Podemos defini-lo como uma disposição da inteligência que leva a 
não dar valor nem a saborear nada senão o próprio Deus e aquilo 
que diz respeito, de alguma forma, à glória do Seu nome. O dom da 
sabedoria tem a sua sede na inteligência, não na vontade. Por esse 
dom a alma experimenta uma felicidade indizível ao contemplar 
o Senhor presente no Sacrário ou exposto sobre o altar no Sacra-
mento do Amor.

Como se abrir ao dom: Deus concede a quem o pedir; ler e meditar 
(Livro da Sabedoria, cap. 9). Ex.: Salomão.

Os carismas em São Paulo (1 Coríntios 12:1-14)

1) Introdução sobre os carismas

Para acolhermos aos carismas, devemos despir-nos dos nossos projetos, 
estarmos atentos à voz do espírito e fazer-nos humildes. Fomos 
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batizados em um único espírito, para formarmos um único corpo. A 
vida no espírito acolhe-se progressivamente, na medida em que nos 
convertemos, somos curados e nos abrimos à ação de Deus na nossa 
vida. Devemos invocar o Espírito Santo constantemente e, a partir do 
momento em que nos deixarmos invadir, tornamo-nos portadores do 
sopro do Espírito.

“Os carismas são expressões particulares da vida no espírito em cada 
um de nós, como um prisma que decompõe a luz em diversas cores” 
(Pe. Emiliano Tardif ).

Os carismas manifestam o poder de Deus, confirmam a mensagem, 
chamam à conversão.

Carisma significa: mostrar-se gentil ou generoso, presentear alguma 
coisa. Graça divina, dom gratuito de Deus. “Dom generoso”.

Carismas são dons do Espírito Santo concedidos à sua Igreja. São 
dons de poder para o serviço da comunidade cristã (1 Coríntios 
12:70). Esses dons são-nos concedidos para a construção, a edificação 
da comunidade cristã, para o fortalecimento do indivíduo e para que 
cada um fique equipado para o serviço de Deus e do próximo. Entre-
tanto, os dons não são separáveis do doador, a fim de continuarem a 
missão de Cristo sobre a terra até o fim do mundo: “Assim como o Pai 
me enviou, também eu envio a vós”, e, também em João 14:12: “Em 
verdade, em verdade vos digo: ‘Quem crê em mim fará também ele 
as obras que eu faço; antes, fará até maiores, porque eu vou para 
o Pai’”.

Por que ou para que estudarmos os dons espirituais? Paulo, em 1 
Coríntios 12:1, responde-nos: “Quanto aos dons espirituais, não 
quero, irmãos, que fiqueis na ignorância”. Paulo disse isso não para 
instruir a comunidade de Corinto sobre a existência, a natureza e a 



71

TESOURO ESCONDIDO

utilidade dos carismas, mas sobre a sua aplicação certa, a fim de obter 
a melhor vantagem possível para todo o corpo místico.

O Espírito Santo dá dons/carismas para o fortalecimento do indivíduo, 
para o serviço da comunidade cristã (1 Coríntios 12:7). Carismas são 
instrumentos de trabalho. 

Todos os dias devemos pedir um novo Pentecostes, um novo derra-
mamento do Espírito Santo. O Espírito Santo “é o Senhor e fonte da 
vida, procede do Pai e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado” 
(Catecismo da Igreja Católica).

“O Espírito Santo é o dom do Pai para todos e para cada um dos que 
creem em Cristo; diga-se o mesmo quanto aos seus dons, porque ele 
não vem sem trazê-los consigo”.12 Os carismas são para todos (Atos 
2:38-39). Os carismas são necessários para a Igreja de hoje e de todos 
os tempos. Quando não sabemos orar, em Romanos 8:26-27, Paulo 
nos diz: “O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza...”.

Quando somos batizados, recebemos graças, dons do Espírito Santo. 
Na Crisma há um novo derramamento do Espírito Santo sobre nós. 
Todos os dias devemos pedir um novo Pentecostes, porque Jesus está 
sempre no “hoje”. O que ele fazia na Palestina há 2 mil anos, continua 
fazendo hoje. É necessário que nós nos abramos àquilo que ele deseja 
e quer realizar em nós e entre nós.

Recordando: carismas são dons do Espírito Santo. São instrumentos 
de trabalho para o serviço da comunidade cristã. Manifestam o poder 
de Deus, confirmam a mensagem, chamam à conversão. São-nos 
concedidos para a construção, a edificação da comunidade cristã, para 
o fortalecimento do indivíduo. 

12. Mais informações em: <http://docplayer.com.br/6479356-Dons-de-expressao-vocal-ou-
-da-palavra-dons-espirituais-de-servico-linguas-interpretacao-das-linguas-profecia.html>.
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Dons de revelação ou conhecimento

Dons espirituais de serviço: palavra de sabedoria; palavra de ciência; 
discernimento dos espíritos

1) Palavra de sabedoria

Tem relação com o dom infuso da sabedoria

É uma palavra diretiva, pois indica alguma coisa a ser feita. A palavra 
de sabedoria revela como agir, o que fazer ou dizer. Carisma funda-
mental para o exercício frutuoso de todos os outros carismas do 
espírito. “Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, à 
qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários” 
(Lucas 21:15). “Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao 
espírito que o inspirava” (Atos 6:10).

Consiste em saber o que fazer da informação recebida com a palavra 
de ciência, isto é, aplicação prática e o reto uso do dom da ciência. 
Como agir e falar em certos momentos. É um dom para orientar nossa 
vida e a dos irmãos. Não é fruto da dedução racional ou científica. É 
“ação de Deus” movendo uma pessoa a ensinar ou explicar verdades 
religiosas, a fim de que a presença e o amor de Deus sejam experimen-
tados, e para que ela seja movida a procurar Deus. Por ela o Senhor 
nos revela o que Ele quer que seja feito e por ela somos guiados por 
Deus para a ação. É o dom divino que nos leva a agir corretamente 
diante de uma situação.

Por este carisma, Deus se serve de alguém para transmitir um conhe-
cimento mais profundo da sua palavra ou da direção de Deus sobre a 
vida das pessoas.
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É o dom que nos faz dar respostas acertadas em caso de sermos levados 
aos tribunais. Quando temos decisões difíceis para tomar e problemas 
árduos para resolver. É este o dom que recebemos quando devemos 
defender a verdade de qualquer espécie de ataque. Não é habilidade 
adquirida em sala de aula, mas dom dado por Deus para determinadas 
circunstâncias nas quais se faz necessária uma intervenção divina.

Recebe-se esse carisma de forma súbita e sob a ação direta do Espírito 
Santo.

“É um carisma, este da sabedoria, que dá à Igreja a confiança de 
que nos momentos mais difíceis o Senhor saberá estar próximo para 
afrontar as situações mais graves.”

Resumindo: o Senhor nos mostra como devemos:

a) Proceder (nos orienta);

b) Agir (nos exorta);

c) Realizar alguma ação (nos instrui e nos admoesta).

Referências bíblicas:

• Deus revela ao profeta o seu plano e o que Ele quer que o profeta 
faça. Lembremo-nos de que a pregação de Jonas levou os habi-
tantes de Nínive à penitência e Deus os poupou (Jonas 1:1-2);

• Confissão de fé do apóstolo Paulo (Mateus 16:16ss);

• Salomão (1 Reis 3:16ss);

• Conselho de Jesus ao jovem rico (Mateus 19:16ss);

• Quando Jesus disse: “Dai a Cesar...” (Mateus 22:21; Lucas 20:20-26);
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• José do Egito quando interpretou o sonho do faraó (Gênesis 
41:25ss);

• Outras passagens: Colossenses 3:16; João 2:1-5; Atos 16:25-31; 
Efésios 1:17; Isaías 30:21; João 6:63-68; Atos 8L26-29; Atos 
9:10-11.

Como abrir-se ao dom:

1) Crer que o Espírito Santo deseja nos dar este dom;

2) Pedi-lo em oração confiante, com simplicidade e abertura de 
coração;

3) Ficar em escuta, ouvindo, acolhendo as moções do Espírito Santo;

4) Ser dócil às suas inspirações e pô-las em prática com fé e certeza de 
que o Senhor é fiel ao que promete.

2) Palavra de ciência ou conhecimento ou entendimento

Tem relação com o dom infuso da ciência

É o Espírito Santo inspirando alguém a expressar com inteligência uma 
verdade do mistério de Cristo (Efésios 1:1ss) ou do Pai (Lucas 10:21).

É uma revelação particular e momentânea sobre um fato singular 
e determinado. É um carisma que nos é dado no recolhimento da 
oração. Consiste em anunciar em voz alta, sob a ação do Espírito 
Santo, o que Deus está para fazer e deseja fazer, por meio de uma ou 
muitas pessoas. É uma revelação interior perfeitamente compreensível 
por quem a recebe. O próprio Deus vem falar ao coração do homem, 
a fim de fazê-lo avançar no seu amor.

A palavra de ciência sempre indica uma lembrança dolorosa mesmo 
que seja a palavra – amor ou uma criança correndo pela rua toda feliz. 
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Revela a raiz de uma negatividade existente em nosso passado ou em 
nosso presente.

As palavras vêm à mente, sem que a pessoa as tenha preparado ou 
pensado. É a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do 
conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos, de informações 
que são humanamente impossíveis de serem conhecidas. É conheci-
mento inspirado e de autoria do Espírito Santo. Por esta revelação, 
pode-se chegar à raiz de um problema ou à causa de um cativeiro 
(dependência de um trauma) ou ao conhecimento de uma cura.

Pelo dom da palavra de ciência, Deus revela as curas que estão se 
realizando no meio da comunidade (cura interior). Pode vir ao nosso 
pensamento (é como uma ideia que invade nossa mente com inten-
sidade), de maneira escrita em nossa mente, cenas ocorridas com 
pessoas, visualização de objetos, de símbolos, de cores. Odores (bons 
ou ruins). Sensações agradáveis ou desagradáveis. Sensações físicas 
bem localizadas, que correspondem à área corporal que o Senhor 
deseja curar, um problema emocional, uma cura espiritual, aumento 
da fé, chamado à conversão, uma cor, uma visualização, enfim, algo 
de concreto, e, na medida em que a comunicamos, aparecem detalhes 
ulteriores. Podemos comparar a uma “caixinha de lenços de papel”. É 
a comunicação de uma certeza interior não adquirida por reflexão ou 
dedução. Mas é somente a pessoa por quem oramos que interpretará 
aquela palavra, lembrando algo talvez há muito acontecido e esque-
cido, e que precisa ser curado pelo Senhor.

Por este dom podemos crescer na fé e no amor a Deus, tornando-nos 
sempre mais aptos nas mãos do Senhor. Mas, temos que ter muito 
cuidado, discernimento, pois a linha de demarcação entre a palavra 
de ciência e a imaginação é muito tênue ou indefinida. Podemos errar.
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Finalidade deste dom: levar sempre à cura, revelando, para isso, 
lembranças dolorosas que ainda nos incomodam, fazem-nos sofrer e 
tiram-nos a felicidade. Por exemplo: pessoas com problemas físicos, 
emocionais, espirituais, estado doentio e com ineficiência no trata-
mento médico. 

Como abrir-se ao dom:

1) Crer que o Espírito Santo quer nos dar esse dom;

2) Ter amor e confiança no amor de Deus que quer agir em nós;

3) Ter muito amor aos irmãos, desejando vê-los curados e livres de 
toda a enfermidade;

4) Pedir e agradecer. Fixar na escuta das inspirações. Confiar;

5) Transmitir as revelações que o Senhor nos concede com fé e 
simplicidade, para a glória do Pai.

Resumindo: a palavra de ciência faz o diagnóstico, identifica a raiz 
do mal que está originando as nossas enfermidades de ordens física, 
psíquica, espiritual. Faz o diagnóstico de um fato, de um problema, de 
um estado de ânimo, de uma situação, de um cativeiro, de uma cura. 
É utilizada nos ministérios de ensino, pregação, cura e libertação.

Requisitos para colocar em prática este dom:

1) Sigilo;

2) Sempre orar para que o Senhor destrua a raiz que foi revelada.

Jesus Cristo é o único que pode curar nossa memória.

Os testemunhos são o termômetro que determina se a palavra vem ou 
não do Senhor.
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Referências bíblicas:

• Jesus revelou o estado de pecado do paralítico (Mateus 9:2-6);

• Jesus e a mulher samaritana (João 4:16-19);

• Natanael e a figueira – sua retidão (João 1:48);

• Ananias e Paulo – Ananias teve a visão que lhe adiantou a conversão 
de Paulo (Atos 9:10-19);

• Simeão e Ana tiveram o conhecimento do Menino que Maria 
apresenta como sendo o Messias (Lucas 2:23-38);

• Pedro e a mentira de Ananias e Safira (Atos 5:1-11);

• Natã e o pecado de Davi (2 Samuel 1:1-14).

3) Discernimento dos espíritos

Tem relação com os dons infusos do entendimento e do conselho

“É a capacidade de penetrar através das aparências externas para 
descobrir no fundo se a origem de uma inspiração é de Deus, do 
homem, com seus impulsos naturais, ou do mal”.13 Revela-nos algo 
do mundo invisível. 

O objetivo é ajudar-nos a conhecer a vontade de Deus para poder reali-
zá-la. Ao cristão, entregue a Jesus Cristo, é muito importante conhecer 
essa vontade e, portanto, precaver-se dos enganos que normalmente 
encontrará em seu caminho. Precisamos separar o verdadeiro do falso, 
o puro do impuro, e mesmo do corrompido. É este um dom caris-
mático que não se presta apenas para momentos especiais. Deve ser 
levado constantemente como parte integrante da vida do cristão, para 

13. Mais informações em: <http://docplayer.com.br/3676619-Dons-de-revelacao-ou-conhe-
cimento-dons-espirituais-de-servico-palavra-de-sabedoria-palavra-de-ciencia-discernimento-
-dos-espiritos.html>.
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que este seja sempre orientado e conduzido pelo Espírito Santo, para 
que atue e aja sobre as suas moções.

O Senhor sensibiliza a pessoa com frequência, e faz com que ela detecte 
a autenticidade ou a falsidade de um carisma, e, sobretudo, seu bom 
ou mau uso. Corrige os desvios e permite aprofundar o essencial do 
dom de Deus. 

O dom do discernimento dos espíritos aprimora o discernimento 
natural e deve estar de acordo com o discernimento doutrinário da 
Igreja Católica Apostólica Romana.

O discernimento dos espíritos leva-nos ao conhecimento da verdade, 
e a verdade é Jesus. Por este carisma somos capacitados a:

• Conhecer melhor o que Deus quer;

• Compreender melhor o que Deus quer dizer quando fala;

• Saber melhor se é realmente Deus quem fala.

Por este carisma é dada a faculdade para julgar se as profecias ou certas 
declarações são inspiradas pelo Espírito Santo. O discernimento 
dos espíritos traz a libertação aos que estão debaixo do domínio do 
maligno. A falta do discernimento pode nos levar ao mal.

Ex.: Atos 16:17 – Paulo enfrenta a presença do inimigo em uma 
mulher. A afirmação da mulher era verdadeira, todavia o espírito que 
a inspirava não era de Deus.
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Critérios para o discernimento:

1) Conformidade com a palavra de Deus na Bíblia e no ensino da 
Igreja;

2) Deve construir a pessoa levando-a à unidade pelo amor;

3) É o que Deus quer para a nossa vida cotidiana?

4) Unção – traz paz, convicção interior de que vem de Deus.

5) Harmonia, coerência;

6) Glorificação do Senhor;

7) Isto vem de Deus?

Requisitos necessários para exercer este dom:

1) Vida cristã sólida e consistente – moralidade;

2) Oração pessoal;

3) Leitura das Escrituras;

4) Obediência espiritual;

5) Disciplina, humildade;

6) Docilidade ao Espírito Santo;

7) Manifestação de virtudes e frutos;

8) Caridade e prudência;

9) Submissão à autoridade da Igreja;

10) Pessoa psicologicamente sã, equilibrada, capaz de se controlar, de 
comunicar, confiança.

Na 1ª Carta de São João temos um modelo de discernimento valioso: 
2:3; 2:9-10; 2:23; 3:8; 3:11; 4:2-3.
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O dom do discernimento dos espíritos nas sagradas escrituras:

“Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para 
ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no mundo” 
(1 João 4:1-3).

Espírito de Deus: 

“Chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o 
Espírito de Deus não o permitiu” (Atos 16:6-7).

“Simão Pedro, respondendo, disse: ‘Tu és o Cristo, o Filho de Deus 
vivo!’. Jesus respondeu-lhe: ‘Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque 
não foi carne nem o sangue que te revelou isto, e sim o meu Pai que 
está nos céus’” (Mateus 16:16-17).

Espírito do mal:

“Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lO dizendo: ‘Deus 
não o permita, Senhor! Isto jamais te acontecerá!’. Ele porém voltan-
do-se para Pedro, disse: ‘Arreda-te de mim, Satanás! Tu me serves de 
pedra de tropeço’, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos 
homens!” (Mateus 16:22-23).

“Começou a nos seguir, a Paulo e a nós, clamando: ‘Esses homens são 
servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação’. 
Fê-lo durante vários dias. Por fim, Paulo, aborrecido, voltou-se e disse 
ao espírito: ‘Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo: sai desta mulher’. 
E o espírito saiu no mesmo instante” (Atos 16:17-18).
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Referências bíblicas:

• Quando atribuíram a Ele um espírito imundo (Marcos 3:22-27; 
Mateus 12:28);

• Na questão da cura no dia de sábado (Mateus 12:12; Marcos 3:1-6);

• Na primeira predição de sua Paixão, repreende a Pedro (Marcos 
8:31-33);

• Discerniu no caso do cego de nascença como ocasião de manifes-
tação da glória de Deus (João 9:1ss);

• Nas tentações do deserto (Mateus 4:1-10).

Dons de expressão vocal ou da palavra

Dons espirituais de serviço: línguas; interpretação das línguas; profecia

1) O dom das línguas

“... falarão novas línguas” (Marcos 16:17).

“De minha parte, desejaria que todos falásseis em línguas...” (1 Corín-
tios 14:5).

Jesus dá, depois de sua ressurreição, a ordem de anunciar a Boa Nova 
a todo o mundo (Marcos 16:15-17).

Podemos dizer que “falar em numerosas línguas” simboliza a univer-
salidade da missão apostólica, com a consequência de que Deus seja 
glorificado em todas as línguas da terra (Filipenses 2:11).

O Pentecostes é igualmente o contrapeso da confusão das línguas, 
por ocasião da construção da Torre de Babel. Pela proclamação da 
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mesma fé pelo mundo afora, restaura-se a compreensão mútua, pois 
os homens de toda espécie de línguas louvam, cada um do seu modo 
próprio, o único Deus.

A oração em línguas é oração de intenso louvor a Deus. É uma chave 
que nos abre aos outros dons. É muito simples. Requer humildade. É 
uma forma, maneira de louvarmos a Deus e de falar com Ele. Quando 
estamos repletos do amor de Deus que a própria língua e as demais 
formas comuns de se expressar experienciam-se como insuficientes, 
dá-nos plena liberdade à inspiração do Espírito, de modo a falar uma 
língua que só Deus entende. É um dom de oração. Os sons são apenas 
o sinal externo de um processo que se realiza essencialmente no fundo 
da alma. Não provém da razão, é abertura do coração.

Manifesta-se de várias maneiras. Podemos dividir este dom em quatro 
partes ou aspectos: 

1) Falar em outras línguas. Xenoglosia. Xeno = estrangeiro e glosia 
= linguagem. Não entendemos, mas quem ouve entende. A 1ª 
manifestação foi no Pentecostes (Atos 2:1-6);

2) Orar em línguas. Glossolalia. Glosso = língua e lalia = falar. Deus 
entende. É dom permanente de edificação pessoal (1 Coríntios 
14). Eleva-nos a Deus. Leva-nos a glorificar a Deus por uma 
linguagem não convencional, inspirada pelo Espírito Santo. É 
uma oração vernacular;

3) Cantar em línguas. Tons que se harmonizam em uma Assem-
bleia. Manifestação, sob unção. Faz-se necessário a interpretação;

4) Dar, falar mensagens em línguas. É a ação pela qual a pessoa 
proclama uma mensagem de Deus. Profecia. É uma fala em voz 
alta, isoladamente e sob a unção do Espírito Santo. Quando se 
“fala em línguas”, é necessário que algum membro ali presente 
interprete a mensagem, comunicando-a à Assembleia. “Não é 
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tradução” (1 Coríntios 14:5b). Manifestação, sob unção, uma 
revelação, ciência, profecia ou doutrina, ou discurso em línguas.

A primeira pergunta que fazemos é se isso é bíblico. Sim, é bíblico. 
Encontramos no AT em Joel 3 a menção do que iria acontecer. No 
NT em Marcos 16:15-17; Romanos 8:26-27; Atos 2:39; Atos 10:44-
46; Atos 2:4-11.

2) Interpretação das línguas

“O carisma da interpretação das línguas é a faculdade de perceber 
o sentido da oração ou da profecia em línguas”.14 Consiste em uma 
inspiração especial, em que o agraciado é capacitado a dar sentido 
a uma mensagem vaga. Diz respeito ao conteúdo espiritual de uma 
mensagem. Manifesta-se na Assembleia reunida em oração e louvor a 
Deus. Não é uma “tradução”. Trata-se de um impulso, de uma unção 
espiritual para tornar compreensível aos membros da comunidade a 
mensagem do Senhor (1 Coríntios 14:5b). Faz-se preceder pelo dom 
das línguas (1 Coríntios 12:10; 14:13).

Quando uma mensagem em línguas recebe interpretação, a comu-
nidade chega a uma fé mais profunda, traz sempre frutos poderosos 
sobre todos. Várias pessoas podem receber a mesma interpretação – 
devem dizer: “Eu confirmo”.

A quem foi dado o dom deve dizer com clareza a mensagem do 
Senhor. Uma vez interpretada, a manifestação das línguas tem todas 
as utilidades da profecia, a saber: edificar, exortar, consolar (1 Corín-
tios 14:3).

14. Mais informações em: <https://www.rccbrasil.org.br/espiritualidade-e-formacao/mais-li-
das-formacao/1685-tornar-a-mensagem-compreensivel-aos-irmaos.html>.
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Podemos pedir a Deus o dom da interpretação da nossa oração 
individual.

No final, todos devem proclamar a misericórdia de Deus, com ação 
de graças e louvores. Proclamemos a Glória de Deus e o Senhorio de 
Jesus Cristo em nossa vida.

3) Profecia 

Profetizar é falar em nome de Deus. É dizer uma mensagem de Deus 
para o homem. É revelar ao homem o coração de Deus: sua vontade, 
seus pensamentos, seus sentimentos, seus planos, tanto de maneira 
pessoal quanto comunitária, tanto para uma pessoa individualmente 
quanto para um grupo, para uma cidade, para um país. É um diálogo 
de Deus com os homens: “Aquele, porém, que profetiza fala aos 
homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los” (1 Coríntios 14:3).

É Deus que nos fala por meio de uma pessoa para nos orientar, corrigir, 
exortar, encorajar, falar do seu amor e levar-nos a amar mais a Ele e a 
nossos irmãos, ou também revelar o que mais Ele quer, pois o dom é 
d’Ele, não nosso.

Desde o AT Deus revela ao homem suas intenções, seus planos, por 
meio do carisma da profecia.

Para exercer o Ministério da Profecia, faz-se mister que a pessoa 
deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, entregando sua vida a esse 
serviço fundamental ao povo de Deus. O carisma da profecia que 
é manifestado pelo poder do Espírito Santo quer atrair os homens, 
cada vez mais, para Deus. São meios utilizados pelo Espírito para 
conversão dos homens e maior glória de Deus.
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O carisma da profecia é um dom pelo qual Deus conversa com seu 
povo como um todo. Esse dom manifesta-se tanto em nossas orações 
comunitárias quanto em nossas orações pessoais. Muitas vezes não 
escutamos a voz de Deus não porque não entendemos a sua voz. Falta-
-nos uma maior união com Ele, por meio da oração, da palavra, e, 
hoje, dos Sacramentos (1 Samuel 3:2-14). 

A profecia é tão importante que em 1 Tessalonicenses 5:19-20 Paulo 
nos diz: “Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias”. 
Podemos conferir em 1 Coríntios 14:12; 14:5, a importância da 
profecia. A superioridade sobre os outros dons.

Diante da palavra de Deus, da voz divina, devemos nos colocar em 
atitude de respeito e de obediência. Ver 1 Coríntios 14:30. Devemos 
passar a profecia pelo crivo do discernimento dos espíritos, para saber 
se é divina (1 Tessalonicenses 5:21 – “Discerni tudo e ficai com o 
que é bom”), humana ou diabólica. O próprio Jesus nos adverte sobre 
isto: “Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a nós disfarçados 
de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores” (Mateus 7:15). 

A profecia acontece depois de um louvor a Deus, em línguas, em 
cânticos ou em palavras, quando a comunidade reúne-se em oração 
ou quando um cristão recolhe-se na sua oração pessoal. Após o louvor, 
segue-se um silêncio de escuta a Deus e recebimento da unção: senso 
da presença do Senhor; um impulso, um movimento no íntimo do 
nosso espírito, para anunciar a mensagem de Deus; uma sensação 
de eletricidade nas mãos; um formigamento nos dedos; um senso de 
amor ao Senhor; um calor por todo o corpo; um batimento rápido de 
coração; profunda sensação de paz ou da forma que o Senhor achar 
melhor ungir o profeta. A unção é a chave que nos permite saber que 
o Senhor quer falar. Isso nos traz uma sensação de paz, de serenidade, 
e muito bem-estar. A pessoa não formula seus pensamentos, mas as 
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palavras vêm-lhe aos lábios uma após a outra. Ela começa a falar na 
primeira pessoa, de modo seguro e firme, sem qualquer sinal de medo 
ou hesitação. O fato às vezes acontece justamente com uma pessoa 
que jamais teve a coragem de dizer qualquer palavra em público. O 
timbre de voz é sempre o mesmo, varia, porém, a entonação. Tudo 
isso é como se o Senhor estivesse dizendo: “Preste atenção agora. Eu 
vou falar, ouça isto”. Com frequência, uma unção é a chave que nos 
permite saber que o Senhor quer falar. Após a unção, falem o que 
ouvirem. Não lutem contra o que ouviram; não analisem; falem!

A profecia é um dom ao qual nos submetemos voluntariamente, não 
algo imposto. É uma mensagem do céu. Mensagem de alegria, escla-
recimento, exortação, encorajamento e esperança. É como um raio 
de sol que se estende sobre um mundo cinzento ou como uma chuva 
benéfica que banha a terra árida. É Jesus que nos quer falar por meio 
do espírito. Ele nos quer falar do amor do Pai e dizer-nos que Ele 
mesmo está vivo e presente, pronto a cuidar de cada um de nós.

O centro de toda profecia é Jesus Cristo e o seu Evangelho. A profecia 
tem de estar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra da Igreja 
e dirigida à glória de Deus e à salvação dos homens. A profecia pode 
revelar acontecimentos futuros desde que seja com o objetivo de fazer 
as pessoas converterem-se e viverem mais santamente, dar coragem, 
confiança, esperança e consolo.

“A palavra dos profetas, à qual fazemos bem em entender, é como uma 
lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia e a 
estrela da manhã se levante em nossos corações” (2 Pedro 1:19).

É sempre necessário fazer o discernimento. Se a palavra profética tocar o 
espírito das pessoas de modo positivo, então podemos discernir que essa 
profecia é do Espírito Santo. Na verdadeira profecia há um aprofun-
damento da presença do Senhor. Na não profecia, ela vem da própria 
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pessoa que pode repetir algo bom que leu ou ouviu. É uma mensagem 
piedosa. E a falsa profecia é aquela que faz ameaças, promessas de 
castigo, é pessimista, causa confusão, medo e abatimento nos corações.

Quando a comunidade responde a uma profecia autêntica, entrará em 
um clima de amor, que é a prova definitiva da presença do Espírito Santo.

Os carismas não significam concessão de honra, dignidade, prestígio, 
motivo de orgulho, vaidade ou ostentação. Os portadores de carismas 
devem ser servos do Senhor para o bem da comunidade. Os que 
recebem os carismas têm o dever e o direito de usá-los para servir aos 
irmãos. É um dever do qual não podem fugir. Tudo é para a glória de 
Deus e edificação da Igreja. Amém.
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Dons de poder

Dons espirituais de serviço: dom da fé; dom de cura; dom de milagres

1) Dom carismático da fé

Fé significa saber-se amado por Deus.

Pela fé nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. Nos nossos 
dias, poucos são os que experimentam este poder de Deus, preferindo 
acreditar em si mesmos, nas suas próprias capacidades, no dinheiro.

Há muitos que acreditam em um Deus distante, um Deus morto, 
portanto sem poder. Outros ainda preferem acreditar em doutrinas 
estranhas, horóscopo, seitas orientais, controle de mente...

A fé que nos é dada pelo Espírito Santo é aquela que inflama o coração, 
que nos leva a ter uma experiência pessoal com Jesus vivo e ressusci-
tado, fé que nos dá paz e dura para sempre, paz e alegria que nos dá 
certeza de que Deus nos ama. Em nome de Jesus, somos investidos 
de um poder extraordinário porque todo poder Lhe foi dado no céu, 
sobre a terra e nos infernos (Filipenses 2:10). “O ponto crucial da 
oração de fé é este: o poder de Deus é real!”.15

A fé cristã manifesta-se como uma certeza que ninguém tem a partir 
de si mesmo.

Vejamos três aspectos da fé: 

15. Mais informações em: <http://www.tesouroescondido.com/semanas_arquivos/
DONS%20DE%20PODER.pdf>.
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1º) Teologal ou dogmática 

É a fé que acredita na verdade revelada por Deus. É a fé que a Igreja 
ensina. Creio em Deus Pai... Acreditamos que Jesus está vivo na Hóstia 
consagrada e em cada Sacramento. Acreditamos que o Espírito Santo 
é nosso advogado, que nos ilumina e leva-nos a conhecer a palavra de 
Deus (Bíblia).

Crer diz o Catecismo: “só é possível pela graça e pelo auxílio do 
Espírito Santo... mas é um ato autenticamente humano”, a inteli-
gência e a fé humanas cooperam com a graça divina... (Catecismo da 
Igreja Católica 154-156).

Mas como os homens conhecerão a Deus e a revelação que fez de 
si mesmo em Jesus Cristo? A resposta vem por São Paulo: como 
crerão n’Aquele de quem não ouviram falar? “Logo, a fé provém da 
pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo” 
(Romanos 10:17). 

A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que 
disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a 
própria verdade. Pela fé “o homem livremente se entrega todo a Deus”. 
Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. “O justo 
viverá pela fé” (Romanos 1:17). A fé viva “age pela caridade” (Gálatas 
5:6) (Catecismo da Igreja Católica 1814).

2º) Fé expectante ou carismática 

É o dom da fé que recebemos pela unção do Espírito Santo no que 
rezamos para alguém e que nos dá a certeza de que o que pedimos 
nos será concedido, sentimos que Deus agirá de forma maravilhosa, 
porque assim Ele prometeu, pedimos e não desanimamos. Esperemos 
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confiantes que a seu tempo Ele atenderá (Hebreus 11:1). É a fé que 
nos dá esperança no futuro porque Deus é fiel.

“Tudo é possível ao que crê” (Marcos 9:23); “se creres verás a Glória 
de Deus”.

Exemplos de Jesus que curava todos que a Ele eram levados: o servo do 
centurião (Mateus 8:5-13); a cananeia pagã (Mateus 15:21); a cura da 
hemorroíssa (Marcos 5:25-34). No carisma da fé nós rezamos em nome 
de Jesus e já agradecemos na certeza que o que pedimos nos foi dado.

3º) Fé virtude 

Acreditamos que com a graça de Deus, e o nosso esforço, consegui-
remos colher os frutos do Espírito Santo e um dia alcançaremos a 
santidade porque para isso nascemos. 

Ter fé consiste em estar repleto do Espírito Santo. A fé vem de Deus 
e é “sobrenatural”.

A virtude da fé nos faz acreditar em Deus e nas verdades por Ele 
reveladas. Em Hebreus 11,1-3 vemos: “A fé é o fundamento da espe-
rança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a 
glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo 
foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se origi-
naram do invisível”.

“A prática da virtude da fé nos leva a ter tanta certeza de que Deus 
nos vai conceder o que nos prometeu que é como se já a tivéssemos 
recebido. Dá-nos ainda conhecer e acreditar em realidades que ainda 
não vimos” (AMARAL, 1995).16

16. AMARAL, Luciano do. Virtudes: caminho para a santificação. São Paulo: Loyola, 1995.
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Abraão foi justificado pela fé – é o que nos fala o capítulo 4, 20-21 
de Romanos: “Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, 
mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente 
convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prome-
tera. Eis por que sua fé lhe foi contada como justiça”. E ainda em 2 
Crônicas 20:20: “No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho 
para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles, 
para lhes dizer: ‘Escutai-me homens de Judá e de Jerusalém, ponde 
confiança no Senhor e estareis seguros; crede nos seus profetas, e tudo 
vos correrá bem’”.

A fé pura é o abandono nas mãos de Deus em todas as circunstân-
cias, e é preciso exercitar a fé. É preciso decisão. A virtude da fé deve 
ser praticada constantemente por todos os batizados, para a nossa 
salvação. Pela virtude da fé nos tornamos herdeiros da promessa. Nos 
diz a Gaudium et Spes: “Pelo dom do espírito, o homem, na fé, chega 
a saborear o mistério divino”.

Peçamos como os apóstolos: “Senhor, aumentai a nossa fé”.

2) Dom carismático de cura 

O dom de cura é uma resposta de Deus à nossa oração. Nós rezamos 
pedindo a Deus que nos cure ou intercedemos pedindo a cura de um 
irmão, quem cura é Jesus. Mas nós somos convidados a orar pelos 
doentes. O dom de cura é proposto a todos os batizados. Não é privi-
légio de uma pessoa em particular. É um serviço para o povo de Deus. 
Jesus quer curar por meio de seus discípulos.

Jesus demonstrou isto em sua vida pública ao curar os doentes. 
Compadecia-se deles e manifestava o seu amor, curando-os. Jesus 
mesmo disse: “Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos” 
(Marcos 2:17). E Jesus ali estava como médico divino do corpo, da 
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alma e do espírito. Deus nos cura de diversos modos: pelos médicos, 
pela recepção dos Sacramentos, pela palavra, pelo louvor e porque 
pedimos (Eclesiástico 38). Deus nos cura quando e como quer, cura 
da maneira que for melhor para nós. Só Jesus é a saúde dos doentes.

São Paulo nos leva a considerar três aspectos de doenças na vida 
humana: corporal, psicológica e espiritual.

1º aspecto da cura

É a cura corporal. Rezamos para a cura do corpo, todas e quaisquer 
doenças, desde uma simples dor de cabeça, até câncer ou qualquer 
outra doença incurável. Temos vários caminhos, como já falamos: os 
Sacramentos, o médico e principalmente a confissão, que é o Sacra-
mento de cura por excelência, cura o pecado, raiz de todos os males. 
Eucaristia é Jesus vivo. É a misericórdia de Jesus. Unção dos enfermos.

2º aspecto da cura

Cura da nossa alma, nossas emoções, sentimentos internos, traumas, 
rejeições etc. Pedimos a Deus a cura interior. Vivemos em um mundo 
de opressão, escravidão, falta de Deus, ódio, falta de perdão. Apesar 
de tudo isto, é bem atual a recomendação de São Paulo aos Gálatas: 
“É para que sejamos livres que Cristo nos libertou, não deveis, pois, 
submeter ao jugo da escravidão” (Gálatas 5:1). Também são bem 
atuais as palavras de Jesus em Mateus 11:28: “Vinde a mim todos vós 
que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei”, e ainda “Eu vim 
para que tenham vida e vida em plenitude” (João 10:10). É, pois, 
com confiança em Jesus que devemos pedir nossa cura interior.



93

TESOURO ESCONDIDO

3º aspecto da cura

Cura espiritual, nossa relação com Deus. Deixamos nos influenciar 
por falsas doutrinas, apartando-nos da doutrina de Cristo, doutrina 
da salvação. Buscamos tanto os grupos de oração quanto o curan-
deirismo, nos contaminamos; às vezes permanecemos no pecado do 
adultério, enfim ofendemos a este Deus que nos comprou por um 
preço tão elevado.

Deus nos quer saudáveis, e a Bíblia nos diz que nosso Deus é um 
Deus que nos cura – “Disse-lhe: ‘Se ouvires a voz do Senhor, teu 
Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos 
às suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre 
ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou 
o Senhor que te cura” (Êxodo 15:26-26). “Reconhecei agora: eu só, 
somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu extermino e 
chamo à vida, eu firo e curo, e não há quem o arranque da minha 
mão” (Deuteronômio 32:39-39). O plano de Deus que conhecemos 
pela Bíblia é um plano de amor, de perfeição, de vida.

3) Dom carismático de milagres

O dom de milagres é o poder de Deus interferindo em determinada 
situação em relação à natureza, à saúde, ou à vida. São fenômenos 
sobrenaturais realizados por Deus, com a finalidade de que os homens 
conheçam a sua glória, seu poder e se convertam. São Paulo fala do 
carisma de operar milagres na 1ª Carta aos Coríntios (12:10), quando 
elenca todos os carismas e diz que “a cada um é dado o poder de fazer 
milagres”. Os milagres de Jesus têm sempre um único fim: cura, socorro, 
ensino para a edificação do Reino, para cumprir a vontade do Pai.

Devemos fazer distinção entre milagres e cura. Consideramos milagres 
uma cura que nenhuma ciência médica poderia conseguir e Deus 
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realiza. Assim, se uma pessoa fica curada instantaneamente de uma 
tuberculose, temos um milagre; se gradativamente, temos uma cura.

Cura é quando o Senhor acelera o processo de restabelecimento da 
saúde por meio da medicina, da cirurgia, de remédios ou de repouso.

Um fato marcante, força divina de uma forma extraordinária: 

14 Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que 
acreditavam no Senhor. 15 De maneira que traziam os doentes para 
as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro 
passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. 16 Também das 
cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos 
e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados 
(Atos 5:14-16).

Em Atos 19:11-12, São Lucas nos relata que: 

Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo 
que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados 
aos enfermos; e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espí-
ritos malignos (Atos 19:11-12).

Em Marcos 16:17-18: 

Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios 
em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se 
beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal; imporão as mãos aos 
enfermos e eles ficarão curados (Marcos 16:17-18).

Deus faz tudo isso para manifestar a sua glória e para que creiamos Nele. 
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O Papa Bento XIV relaciona sete critérios:

1) A doença precisa ser grave e impossível de se curar (ou, pelo 
menos, muito difícil) por meios humanos;

2) A doença não pode estar em estágio passível de, em breve, desapa-
recer por si mesma;

3) É preciso que nenhum tratamento médico tenha sido feito, ou seja, 
incontestável que o tratamento feito não tenha relação com a cura;

4) A cura tem que ser instantânea;

5) A cura não pode ser precedida de uma crise que torne possível ser 
a cura total ou parcialmente natural;

6) A cura precisa ser completa;

7) A cura precisa ser permanente.

Podemos pedir este dom e acreditar em milagres, porque Jesus está 
vivo no meio de nós. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento estão 
repletos de milagres para a glória de Deus.

Gostaríamos de terminar esta explanação com um trecho de São Lucas: 

[Jesus] dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga 
em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 
Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu 
a passagem onde está escrito (Isaías 61:1s). O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova 
aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos 
a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os 
cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, 
deu-o ao ministro e sentou-se; todos quantos estavam na sinagoga 
tinham os olhos fixos Nele (São Lucas 4:16-21).
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Seminário III

O fruto do Espírito Santo

“O Espírito Santo nos guia para as alturas de Deus, para que possamos 
viver já nesta terra a semente da vida divina que está em nós”.17

“O fruto do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em 
nós como primícias da glória eterna.” A Igreja enumera: “caridade, 
alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, 
temperança” (Gálatas 5:22-23).

A caridade, a alegria e a paz

A caridade

Refere-se ao interesse e à busca do bem maior de outra pessoa, sem 
nada querer em troca. Em Romanos 5:5: “E a esperança não engana, 
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado”. Também em Efésios 5:2: “Progredi 
na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós 
se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor”. 
Ainda em Colossenses 3:14: “Mas, acima de tudo, revesti-vos da 
caridade, que é o vínculo da perfeição”.

O Apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade: 

A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se 
ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não 
procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se 

17. Mais informações em: <http://www.acidigital.com/noticias/bento-xvi-o-espirito-santo-
-nos-guia-as-alturas-de-deus-24249/>.
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alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta (1 Coríntios 13:4-7). 

“A caridade nunca acabará. As profecias cessarão, as línguas 
também cessarão e a ciência findará. Por ora subsistem estas três: 
a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade” (1 
Coríntios 13:8-13).

A alegria

É exuberância e sensação de bem-estar. É termos uma canção dentro 
de nós. A Sagrada Escritura nos exorta frequentemente a cantar. Os 
cristãos cheios do Espírito Santo sempre irrompem em exclamações de 
alegria. Seja alegre porque o Reino de Deus está em sua vida. A alegria 
é estarmos eternamente felizes, causada por todas as experiências de 
amor em Jesus. A profunda alegria da vida vem de amarmos e sermos 
amados. “Amar a Jesus e ser amado por Ele é fonte de toda a alegria”.18

“Alegrai-vos sempre no Senhor, diz-nos São Paulo e ainda outra 
vez o digo: alegrai-vos” (Filipenses 4:4).

“Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos glória a Deus” (Apoca-
lipse 19:7).

Seguir a Cristo, em plenitude, faz-nos alegres mesmo nas tribulações. 
Lendo a vida dos Santos e Santas, vamos nos deparar com expressões 
como: “Parece-me que Jesus fez de mim uma alma de alegria” (Irmã 
Maria Angélica de Jesus). “Encontrei a felicidade e a alegria sobre a 
terra” (Santa Tereza do Menino Jesus). Santa Tereza D’Ávila em sua 
autobiografia: “sinto profunda alegria mesmo no meio de agitação 
exterior e conflito”.

18. Mais informações em: <www.tesouroescondido.com/.../O%20fruto%20do%20Espiri-
to%20I%20a%20caridade%...>.
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A alegria é termos uma canção dentro de nós. É termos o Senhor como 
centro real da nossa vida, como caminho, como o único Senhor e 
Salvador, como o amor primeiro. (...) É descanso da vontade na posse 
de Deus pela fé e por esse amor imenso, puríssimo, delicadíssimo, que 
deseja ser tanto mais intenso quanto menos sensível é.19

O amor e a alegria dão à nossa alma uma paz profunda, inabalável.

A paz

É o primeiro fruto do Espírito Santo que notamos em nós, é a conse-
quência lógica de nosso relacionamento com Deus. Ela faz parte 
de nossa vida quando temos a certeza de que estamos realizando a 
vontade de Deus. Foi a herança que Jesus ressuscitado deixou para nós 
(João 14:27: “Deixo-vos a paz”). 

Para o homem comum só é possível conhecer a paz na ausência de 
guerra. Mas a verdadeira paz é possível, ainda que o homem esteja 
cercado de inimigos, pois ela se origina em Deus, e está firmada pela 
declaração de vitória de Cristo: “No mundo tereis aflições... Coragem! 
Eu venci o mundo” (João 16:33).

Os inimigos não representam ameaça real para quem está em segu-
rança. Ter a paz não é estar passivo, mas confiante. Quem tem a paz 
está sempre tranquilo, conhece a sua força; não precisa andar armado 
nem construir um muro ao seu redor para autodefesa. A paz permite 
que o homem não se torne suscetível, medroso.

Quem tem a paz não faz inimigos, não anda irado, e é tranquilizador, 
estando sempre preparado para as adversidades e até mesmo para ser odiado.

19. Idem.
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Jesus diz: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 
como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração” 
(João 14:27).

A paz que vem de Cristo é algo totalmente distinto. É a paz em nossos 
corações que vem da plenitude de nossa vida com Deus. A paz vem da 
aceitação primária do amor de Jesus. A paz é fruto do amor que Jesus 
tem por nós.

“Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constitui 
para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça” (João 
15:16). “Esse fruto será tanto mais abundante e saboroso quanto mais 
docilmente o ramo se deixar podar e limpar pelo Vinhateiro Divino 
(Jesus), aceitando generosamente os pedidos que Ele nos fizer”.20

Paciência, afabilidade, bondade

“Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos 
torneis meus discípulos” (João 15:8), acrescentando logo a seguir: 
“Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí 
para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça” (João 
15:16). “... Quem permanecer em Mim e eu Nele, esse dá muito 
fruto” (João 15:5). Esse fruto será tanto mais abundante e saboroso 
quanto mais docilmente o ramo se deixar podar e limpar pelo Vinha-
teiro, aceitando generosa e amorosamente as provações e humilhações 
que ele enviar. “E podará todo o que der fruto, para que produza 
mais fruto” (João 15:2). 

“A paciência é uma disposição da alma que nos permite suportar com 
serenidade, por amor a Deus e em união com o Senhor, os sofrimentos 

20. Mais informações em: <http://www.paroquiasaodonato.com.br/espiritualidade?codigo=32>.
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físicos e morais”.21 São Paulo, em Colossenses 3:12, nos diz: “Portanto, 
como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada 
misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência”. 

Paciência significa ser fiel até o fim. Virtude que consiste em suportar 
dores, infortúnios, amolações com resignação. Pela paciência vamos 
aprendendo a ver as coisas como Deus as vê. “Se, pois, ressuscitastes 
com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado 
à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da 
terra” (Colossenses 3:1-2). 

O fruto espiritual da afabilidade nos ajuda a ver, no outro, um outro 
Cristo. “Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós 
a eles” (Mateus 7:12). A afabilidade, produzida em nós pelo operar 
discreto do Espírito Santo, é a execução generosa desse desejo, desse 
propósito interior de fazermos o bem a todos. “O fruto da afabilidade 
nos ajuda a ver, no outro, um outro Cristo. E isso desperta em nós 
a misericórdia, cria em nós um coração compassivo, interessado em 
amar esse ‘outro Cristo’, e fazer-lhe o bem”.22

A bondade é uma maneira de amar que se mostra em uma maneira 
gentil e delicada de comportamento. É ser como Deus. Tornamo-nos 
gentis quando nos abandonamos ao amor de Deus por nós, quando 
procuramos crescer no nosso relacionamento com ele. (...) A alma 
inteiramente entregue à ação do Espírito Santo, e particularmente dos 
dons, sabe-se amada. Então, encontra-se inteiramente submersa no 
amor e transborda ela própria de amor a Deus e ao próximo. Conver-
te-se de certa forma em amor. (...) Feliz a alma que é transformada 
assim pelo amor divino! Já não pode senão amar, amar com um amor 
profundo e absolutamente sobrenatural, que a leva a desejar o bem dos 

21. Mais informacoes em: <www.tesouroescondido.com/Santissima.../Fruto%20do%20Espi-
rito%20Santo%20II.ppsx>.
22. Idem.
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seus irmãos, o bem espiritual das suas almas, e a estar disposta, como o 
próprio Jesus, a derramar todo o seu sangue por eles, a dar por eles mil 
vidas. (...) É necessário darmos espaço à ação do Espírito Santo em nós 
para que ele ordene a nossa vida ativa da fé e o fruto do seu espírito flua 
em nós com abundância e plenitude.23 

Fidelidade, brandura, temperança

“São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, caracterizou os frutos 
do espírito como os últimos e agradáveis produtos da ação do Espírito 
Santo em nós. Comparando-os aos frutos que se colhe na ponta dos 
ramos – resultados da ação de uma seiva vigorosa, com os quais a 
gente se deleita” (São Tomás de Aquino).

Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica: “Os frutos do Espírito são 
perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da 
glória eterna” (Catecismo da Igreja Católica 1832). 

O fruto da fidelidade: “São Tomás vê nela a qualidade sobrenatural 
que inclina a vontade do homem a dar ao próximo tudo o que lhe é 
devido, sob a forma que for. Noutras palavras, é a justiça perfeita, a 
justiça no seu mais pleno acabamento” (São Tomás de Aquino).

“Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas 
grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas 
grandes” (Lucas 16:10).

Deus espera que, como resultado do fruto da fidelidade produzido 
em nós pelo espírito, administremos, de maneira sempre leal e justa, 
aquilo que nos foi entregue. 

23. Idem.
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“Guarda-te da ira, depõe o furor, não te exasperes, (...) pois serão 
os mansos os que possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz...” 
(Salmo 36:8-11). 

A brandura ou mansidão de que nos fala São Paulo em Gálatas 5:23 
tem precisamente por objeto dispor a nossa vontade para suportar as 
contrariedades com suavidade e sem irritação, isto é, sem dar mostras 
de impaciência e muito menos de cólera, sem deixar transparecer a 
menor perturbação. “A caridade não se irrita” (1 Coríntios 13:5). 

O fruto da brandura destaca-se e define-se melhor quando o conside-
ramos em relação ao seu oposto: a ira. Parece natural no ser humano 
essa tendência de reagir às coisas que nos contrariam com um compor-
tamento brusco e, por vezes, até violento. Mas não é isso o que Jesus 
nos ensina: “é a mansidão e não a ira que nos proporciona a bem-aven-
turança de possuir a terra”.24

“Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra!” (Mateus 5:5).

“Tomai meu jugo sobre vós e recebei Minha Doutrina, porque 
Eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as 
vossas almas” (Mateus 11:29). 

O fruto da temperança é traduzido também por autodomínio ou 
domínio de si mesmo. “É de caráter sobrenatural, e conta neces-
sariamente com a iluminação que a fé proporciona, uma vez que a 
meta final do seu cultivo não é o alcance de um ascetismo que busca 
a aprovação dos homens e se esgota em si mesmo, mas a integração 
progressiva no Corpo Místico de Cristo, pela santidade, que um dia 
nos proporcionará a aprovação do Senhor”.25

24. Idem.
25. Idem.
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O Catecismo da Igreja Católica (nº 1809), falando dela como virtude moral, 
nos diz: “é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o 
equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os 
instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade”. 

Que o Consolador nos sustente na graça da temperança, para que não 
nos esqueçamos do equilíbrio diante do prazer e do triunfo, e que a 
serenidade não nos abandone na hora da provação e da dor.26

Quando o homem deixa atuar o Espírito Santo, a sua vida transfor-
ma-se em uma vida “segundo o Espírito”, em uma vida sobrenatural 
e já não simplesmente humana, mas divina. Isto sucede sempre que o 
homem encontra-se em graça de Deus e não se esquece desse tesouro 
que leva dentro de si. “Morando na tua alma em graça, o Espírito 
Santo – Deus contigo – vai dando tom sobrenatural a todos os teus 
pensamentos, desejos e obras” (Caminho nº 273).

“Então a alma converte-se numa árvore boa que se dá a conhecer pelos 
seus frutos. As ações que leva a cabo revelam a presença do Paráclito, 
e enquanto causam no homem um deleite espiritual, são chamadas 
frutos do Espírito Santo” (Suma Teológica).

“O Pai é glorificado quando produzimos muitos frutos!” (João 15:8).

Maria e o Espírito Santo

Santo Epifânio diz que “Maria é um livro grande e novo, no qual o 
Espírito Santo escreveu”. No Novo Testamento não se fala com muita 
frequência de Maria, mas se prestarmos atenção, percebemos que ela 
não está ausente de nenhum dos três momentos do mistério cristão: 
Encarnação, Mistério Pascal e Pentecostes.

26. Idem.
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Maria é “sacrário do Espírito Santo” (LG nº 53). E quem é esse Espírito 
Santo? Quem é esse que gerou Jesus em Maria ou, como dizemos no 
Credo, que Jesus se encarnou “por obra do Espírito Santo”, nascendo 
da Virgem Maria? Quem é esse que desceu, em Pentecostes, sobre os 
apóstolos, Maria e os outros? É o amor! É a terceira pessoa da Santís-
sima Trindade. É a força de Deus (Atos 1:6-8). É a força do alto (Lucas 
24:49). O Espírito Santo é a comunhão, é o vínculo da unidade, da 
caridade, da verdade. O Espírito Santo “é a força de Deus que possi-
bilita pronunciar palavras e realizar atos que antes estavam além das 
forças humanas”27 (não para na pessoa, no sujeito que a recebe, mas, 
por meio dele, está destinado à comunidade ou à história). O Espírito 
Santo é um poder de santificação que toma posse da pessoa, mudando 
seu coração e fazendo dela uma nova criatura.

Tudo o que se realizou na Virgem Maria e por meio dela é obra do 
Espírito Santo. Ela é a única que pode ser chamada de mãe e esposa 
de Deus. O Espírito Santo veio sobre ela e a enriqueceu, desde o 
momento de sua concepção, com a plenitude da sua graça, acima de 
todas as criaturas. Nela repousou o Espírito Santo em maior inten-
sidade do que o narrado em Êxodo 40:34ss, fazendo-a sua esposa, 
rainha do céu e da terra. O Espírito Santo descerá sobre ti, diz o 
Arcanjo Gabriel. Maria é o templo do Senhor, o sacrário do Espírito 
Santo. O tabernáculo e a arca da aliança são figuras da Virgem Maria.

Em Maria, por obra do Espírito Santo, a palavra estabelece morada, 
se faz carne. Vejamos: “Entrando, o Anjo, disse-lhe: ‘Ave, cheia de 
graça, o Senhor é contigo... Não temas, Maria, pois encontraste 
graça diante de Deus... O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força 
do Altíssimo te envolverá com a sua sombra” (Lucas 1:28-30-35).

27. Mais informações em: <http://doczz.com.br/doc/477444/maria-%C3%A9-um-livro-
-grande-e-novo--no-qual-o-esp%C3%ADrito-santo-...>.
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Maria cheia, plena, transbordante do Espírito Santo, vai à casa de sua 
prima Isabel; e lá acontece uma maravilha atrás da outra: 

Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma 
cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas 
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: “Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me 
vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor?” (Lucas 1:39-43). 

Veja que fato maravilhoso, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, 
João Batista estremeceu de alegria, ficou cheio do Espírito Santo, 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo; penso que também, Zacarias e 
aquela casa, aquela família ficaram cheios do Espírito Santo.

Maria que levava Jesus em seu ventre, foi portadora, canal pelo qual 
o Espírito Santo foi derramado, apenas com sua presença. Quando 
Ela chega, Jesus chega com Ela e o Espírito Santo é derramado em 
abundância, não em pouca quantidade, mas em abundância, até que 
todos fiquem cheios do Espírito Santo.

A verdadeira Igreja, Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus 
Cristo, nasce no dia de Pentecostes, nasce do derramamento do Espírito 
Santo; nasce sob o olhar, a oração e a assistência de Maria. Com Maria 
a Igreja nasce e caminha. Na Encíclica Redemptoris Mater – sobre o 
papel de Maria na história e na vida da Igreja – escreveu o Papa João 
Paulo II na Primeira Parte – Maria no Mistério de Cristo, 24: 

Na economia redentora da graça, atuada sob a ação do Espírito Santo, 
existe uma correspondência singular entre o momento da Encarnação 
do Verbo e o momento do nascimento da Igreja. A pessoa que une estes 
dois momentos é Maria: Maria em Nazaré e Maria no Cenáculo de 
Jerusalém. (...) Assim, aquela que está presente no mistério de Cristo 
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como Mãe, torna-se – por vontade do Filho e por obra do Espírito 
Santo – presente no mistério da Igreja.

“Maria é Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo cristão, tanto 
dos fiéis como dos pastores” (Papa Paulo VI).

Nossa Senhora é o sacrário vivo do Espírito Santo, porque pelo seu 
poder tornou-se a mãe do Verbo encarnado.

O Livro dos Provérbios canta louvores à Virgem Maria e o Livro dos 
Cânticos a chama de Imaculada.

Santo Tomás de Aquino, insigne doutor da Igreja, afirma que de três 
modos foi a Virgem Maria cheia de graça. Na alma, porque desde o 
início foi inteiramente de Deus. No corpo, pois que de sua puríssima 
carne revestiu o Verbo. Finalmente foi cheia, plena, da graça de Deus em 
nosso benefício, para que todos nós pudéssemos participar de sua graça.

Revestida de sol, coberta pelo Espírito Santo, Maria tornou-se, no 
dizer de São Bernardo, “um abismo de luz, gestando o verdadeiro 
Deus, Deus e homem ao mesmo tempo”, e, diante desse fato, observa 
ainda São Bernardo, “até o olho angélico fica ofuscado com a potência 
de tal fulgor”. Para expressar essa unidade de mistérios entre Maria e 
o Espírito Santo, os teólogos não hesitam em chamar Maria de esposa 
do Espírito Santo.

Vejamos o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica:

• 493 – os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus “a 
toda Santa” (“Pan-hagia”; pronuncie “pan-haguía”), celebram-na 
como “imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada 
pelo Espírito Santo, e formada como uma nova criatura”. Pela 
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graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao 
longo de toda a sua vida;

• 721 – Maria, a Mãe de Deus toda Santa, sempre Virgem, é a obra-
-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. 
Pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a 
preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito 
podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da 
Igreja muitas vezes leu, com relação à Maria, os mais belos textos 
sobre a sabedoria: Maria é decantada e representada na liturgia como 
o “trono da sabedoria”. Nela começam a manifestar-se as “maravi-
lhas de Deus” que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja;

• 722 – o Espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha 
que fosse “cheia de graça” a mãe daquele em quem “habita corpo-
ralmente a Plenitude da Divindade” (Colossenses 2:9). Por pura 
graça, ela foi concebida sem pecado como a mais humilde das 
criaturas; a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Pode-
roso. É com razão que o Anjo Gabriel a saúda como a “filha de 
Sião”: “Alegra-te”. É a ação de graças de todo o povo de Deus, e, 
portanto, da Igreja, que ela faz subir ao Pai no Espírito Santo em 
seu cântico, enquanto traz em si o Filho eterno;

• 725 – finalmente, por Maria o Espírito Santo começa a pôr em 
Comunhão com Cristo os homens, “objetos do amor benevolente 
de Deus”.

Concluímos, com esta invocação da Igreja à Maria tirada da Liturgia 
das Horas:

“Ó Santa Mãe do Redentor, Porta do Céu sempre aberta, Estrela 
do Mar, socorrei o vosso povo, que cai e anela por erguer-se. Vós 
que gerastes, com grande admiração de todas as criaturas, o vosso 
Santo Genitor!” (Liturgia das Horas).
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VI – COMO USAR ESSES DONS 
NO MINISTÉRIO DE CURA, 

DE ACONSELHAMENTO E DA 
PREGAÇÃO DA PALAVRA

Inicialmente gostaríamos de chamar a atenção pela fascinação dos 
dons espirituais, lembrando sempre que os dons são do Espírito Santo. 
Esses dons estão nos ajudando a amar o próximo? Estão nos levando 
a amar a Deus e querer conhecê-LO para melhor servir ao irmão? 
Cumprindo os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas 
e ao próximo como a si mesmo. Se estamos produzindo estas duas 
coisas em nossos corações, então estamos no caminho certo. Temos 
que ter a consciência de que somos servos inúteis. O Espírito Santo 
sopra onde e quando Ele quer. 

O ministério de cura é um serviço de evangelização e reconciliação 
das pessoas com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. É reconduzir 
o irmão à vontade de Deus, libertando-o das opressões, angústias, 
ressentimentos, mágoas, raivas, desolações, falta de paz etc. Somos 
chamados a reerguê-los com amor, dedicação, oração, acolhimento, 
cura em todos os seus aspectos.

São condições necessárias para exercer esse ministério: unção – sentir-se 
escolhido por Deus para cumprir uma missão sob o impulso do Espírito 
Santo. A comunidade, o grupo, o núcleo irá então confirmar; chamado 
– ser convocado, escolhido para a missão; envio – somos enviados a 
sermos mensageiros, a darmos continuidade à missão de Jesus Cristo e 
à missão que ele deixou para os apóstolos e a nós hoje (Marcos 16:15-
18); oração pessoal – leva-nos a uma intimidade com Deus. Dá-nos 
abertura ao Espírito Santo e o exercício dos dons; autoridade – é dada 
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pelo Espírito Santo para tomarmos decisões; sigilo – obrigação de 
guardar segredo daquilo que ouviu dos irmãos.

Precisamos ter cuidado ao exercermos o ministério de cura. Muitas 
vezes somos levados a seguir a nós mesmos, não obedecendo a orien-
tação da comunidade, da Igreja, do coordenador e muito menos de 
Deus. Queremos nos fazer de Deus. É fundamental: “Vigiai e orai, 
para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto mas a 
carne é fraca” (Marcos 14:38).

Os carismas necessários para o ministério de cura e aconselhamento 
são os da compaixão, do discernimento, da sabedoria, da ciência, 
da escuta. O poder de curar é de Jesus. Nesse ministério uma das 
coisas importantes é estar ali, por inteiro, com a pessoa que se está 
atendendo naquele momento. É um momento sempre único para a 
pessoa. Ela veio até ali porque está precisando de uma palavra amiga, 
amorosa de Jesus. Está precisando desabafar, contar as suas angústias, 
seus problemas, suas carências, enfim, suas dores.

A nossa preparação individual, particular, é importantíssima: confissão 
pelo menos mensal; prática dos Sacramentos; adorações ao Santíssimo 
Sacramento; leitura bíblica; livros da vida dos Santos; reza do rosário; 
vida espiritual; moral correta. Aos que puderem, a Liturgia das Horas.

Quando estamos ouvindo uma pessoa, o Espírito Santo vai agindo 
e, enquanto ela desabafa, vai se libertando da prisão interior. O que 
falamos é a menor parte. Deus é tão poderoso que a pessoa, ao falar 
em voz alta, pode se libertar dos seus problemas, da sua agonia, do 
seu desespero. A pessoa torna-se a sua própria libertação. Há aí um 
processo de cura. Por isso as pessoas devem se sentir confortáveis 
falando – não deve haver condenação, suposições, julgamentos. Ela 
deve se sentir amada pela pessoa que a acolhe e por Jesus. O saber 
ouvir com compaixão é um dom, uma graça do Senhor para com seus 
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filhos pecadores. Como nos diz o Papa Francisco: “Temos que ser 
simples operários do Reino”.

Para que a nossa oração seja mais eficaz é necessário passar algum 
tempo escutando as orientações do Espírito Santo. Comecemos a 
perguntar: Senhor, que quereis fazer neste caso? Depois, oremos da 
maneira pela qual Ele nos inspire. O melhor presente que podemos dar 
a alguém é a nossa atenção, com interesse amoroso pelo que nos estão 
dizendo. Escutar permite-nos também desenvolver vivos sentimentos 
de compaixão e de compreensão. A palavra compaixão significa sofrer 
com outrem e requer que nos compenetremos da dor da outra pessoa. 
Só quando nos pomos no lugar dela é que começamos a dar-nos conta 
do que está sofrendo. Só então, como Paulo, podemos alegrar-nos com 
os que se alegram e chorar com os que choram (Romanos 12:15).28 

Deus tem o poder de ajudar a quem quer que seja que sofra de algum 
mal. “Ele quer fazer alguma coisa, e que tudo quanto Ele quiser fazer 
será claramente muito além do que eu e você poderíamos fazer” 
(Autor não identificado). É por isso que o Evangelho repete de tantas 
maneiras: “Se vocês, então que são maus, sabem dar coisas boas aos 
filhos, muito mais o Pai dos Céus dará boas coisas a quem lhe pedir!” 
(Mateus 7:11).29

Refletindo nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, vamos verifi-
cando que o poder de libertar e de curar pessoas passou para a Igreja. 
“1 Reunindo Jesus os doze apóstolos, deu-lhes poder e autoridade 
sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. 2 Enviou-os 
a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos” (Lucas 9:1-2). 
Portanto, não devemos hesitar em orar pelos irmãos. É para nós uma 
alegria muito grande ver o povo de Deus liberto, curado, fortificado 

28. SHLEMON, Barbara. A Cura pela Oração. São Paulo: Loyola, 2012.
29. MACNUTT, Francis. O Poder de Curar. São Paulo: Loyola, 1989.
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pelo poder de Jesus Cristo, o Senhor que está presente no meio de 
nós. “Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra 
para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos 
céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí 
estou eu no meio deles” (Mateus 18:19-20). É maravilhoso!

As curas são espirituais, psíquicas, físicas, emocionais. A oração é uma 
verdadeira bênção. Muitas vezes é necessário que se ore mais de uma 
vez, assim como fez Jesus pelo cego (Marcos 8:22-26), pois a oração 
curativa é muitas vezes um processo. Podemos pedir ao Espírito Santo 
que ore por meio de nós porque Deus sabe o que é melhor em cada 
momento para uma pessoa. Em Romanos 8:26 Paulo nos diz: “26 
Outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza; porque 
não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o 
Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis”.

Jesus muitas e muitas vezes simplesmente toca nas pessoas. Vejamos 
Mateus 9:20-22: 

Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia doze 
anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia 
consigo: “Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada”. Jesus 
virou-se, viu-a e disse-lhe: “Tem confiança, minha filha, tua fé te 
salvou.” E a mulher ficou curada instantaneamente (Mateus 9:20-22). 

Para nós é fantástico esse toque curador de Jesus. Muitas vezes as 
pessoas é que tocavam n’Ele: Marcos 5:28-30; Mateus 14:35-36. 
Quando oramos com as pessoas, se possível, porque nos hospitais não 
o devemos fazer, devemos tocá-las como sinal de amor, de acolhi-
mento, de conforto. Podemos impor as mãos sobre os doentes para 
curar – que nossas mãos tornem-se as de Jesus. Devemos levar e 
proclamar a palavra e pedir a graça da cura. Jesus nos lembra sobre 
a necessidade de sermos insistentes, persistentes em nossos pedidos 
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nas passagens bíblicas: Lucas 9:8; Lucas 11:9; a viúva que perseguia o 
juiz injusto. Portanto, devemos ser perseverantes na oração. Em Lucas 
18:7-8 lemos: “7 Por acaso não fará Deus justiça aos seus esco-
lhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará 
em socorrê-los? 8 Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas, 
quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra?”. 

Tenhamos fé, continuemos sempre a rezar, a pedir. Peçamos ajuda 
dos irmãos para rezar junto conosco. Às vezes nós começamos e outro 
termina porque devemos ter unidade como os primeiros cristãos. 
Vejamos Atos 4:32: “A multidão dos fiéis era um só coração e uma 
só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas 
tudo entre eles era comum”. Mesmo porque não podemos dividir-
-nos, porque dividir significa romper, e quem divide é o (demônio). 
São Paulo nos diz em 1 Coríntios 1:11-13: 

Pois acerca de vós, meus irmãos, fui informado pelos que são da casa 
de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que entre 
vós se usa esta linguagem: “Eu, sou de Apolo; eu, sou de Paulo; eu, sou 
de Cefas; eu, de Cristo”. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem 
foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Não 
podemos destruir o sentido do Seu sacrifício (1 Coríntios 1:11-13).

E em Efésios 4:4-6: “Sede um só corpo e um só espírito, assim como 
fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só 
Senhor, uma só fé, um só Batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que 
atua acima de todos, por todos e em todos.” Não nos esquivemos da 
obra de Deus nos dizendo pecadores e incapazes. Sim, todos nós somos 
pecadores, mas Deus pode servir-se de nós para curar e libertar. É Deus 
que nos dá seu poder de curar em seu nome porque tem compaixão, 
misericórdia dos doentes. Vamos em frente acreditando com simpli-
cidade, humildade, tendo fé nas manifestações curativas de Deus.  
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Peçamos a efusão do Espírito Santo sobre a pessoa e pensemos na 
parte do corpo que mais está precisando de cura, de vida. Podemos 
imaginar a ação curadora de Jesus renovando e restaurando o que 
for necessário. Lembremos sempre de dar graças pelo o que Ele está 
fazendo e continuará a fazer. Devemos continuar orando até que a 
cura seja completa nos casos em que a cura seja gradual e lenta, e 
não instantânea. Sejamos perseverantes na oração, devemos mais dar 
graças do que suplicar. Podemos dizer: “Obrigado Senhor. Teu poder 
está agindo nessa pessoa para uma cura perfeita. Continua Senhor a 
nos usar como canal para o Teu poder até o dia em que essa cura seja 
efetivada, seja concluída”.

Queremos lembrar que sempre a oração deve começar pelo perdão, 
pois “o perdão dá capacidade para amar e crescer, tanto a quem o dá 
quanto a quem o aceita. Reconcilia-nos com os outros, cura o espírito 
e, muitíssimas vezes, também cura o corpo”.30

É importante termos a consciência de que Deus está dentro de nós e 
fora de nós. Ele é o Criador do Universo, Ele é a fonte de vida! Deus 
faz e quer fazer as coisas por meio de nós. Ele quer nos usar. Não preci-
saria, pois é Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipre-
sente. Ele que está no mais profundo do nosso ser e nos conhece antes 
de todo o tempo pode produzir uma resposta à nossa simples oração 
se nos voltarmos para Ele com amor e fé. Ele nos dá o que é necessário 
e importante, pois estaremos rezando de acordo com a sua vontade.

Para a oração de cura interior fiquemos em harmonia com Deus, 
aquietemo-nos para sentir sua presença – Deus é amor. Peçamos 
perdão pelos nossos pecados. Agradeçamos. Louvemos a esse Deus 
misericordioso, bondoso e peçamos ao Espírito Santo de Deus que 
nos revele o que temos que orar – a chave para a oração. A raiz do 

30. BETANCOURT, Pe. Dario. Venho para Curar. São Paulo: Loyola, 1993. p. 49.
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problema. A palavra de conhecimento ou palavra de ciência (aconse-
lhamos verificar, no Seminário II, as palestras 1 e 2). Devemos pensar 
somente em Deus. Jesus é quem cura. Nenhum ser humano tem o 
poder de curar. E só Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas 
dores, das nossas misérias.

Segundo o Pe. Emiliano Tardif a passagem do Evangelho segundo São 
Lucas 24:13ss é uma das mais lindas do Evangelho, para nos fazer 
compreender o que é a cura interior.31

São Lucas – capítulo 24

1 No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com 
os aromas que haviam preparado. 2 Acharam a pedra removida longe 
da abertura do sepulcro. 3 Entraram, mas não encontraram o corpo do 
Senhor Jesus. 4 Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em 
frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. 5 Como se 
estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-
-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? 6 Não 
está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando 
ainda estava na Galileia: 7 O Filho do Homem deve ser entregue nas 
mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. 8 
Então elas se lembraram das palavras de Jesus. 9 Voltando do sepulcro, 
contaram tudo isso aos Onze e a todos os demais. 10 Eram elas Maria 
Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago; as outras suas amigas rela-
taram aos apóstolos a mesma coisa. 11 Mas essas notícias pareciam-
-lhes como um delírio, e não lhes deram crédito. 12 Contudo, Pedro 
correu ao sepulcro; inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho 
na terra. Depois, retirou-se para a sua casa, admirado do que acon-
tecera. 13 Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma 

31. FLORES, José H. Prado. Sarças Ardentes do Pe. Emiliano Tardif. São Paulo: Louva-a-
-Deus, 1991. p. 33.
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aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios. 14 Iam 
falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. 15 Enquanto 
iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se 
deles e caminhava com eles. 16 Mas os olhos estavam-lhes como que 
vendados e não o reconheceram. 17 Perguntou-lhes, então: De que 
estais falando pelo caminho, e por que estais tristes? 18 Um deles, 
chamado Cléofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em 
Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? 19 Perguntou-
-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré... Era um 
profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. 
20 Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram 
para ser condenado à morte e o crucificaram. 21 Nós esperávamos que 
fosse ele quem havia de restaurar Israel e agora, além de tudo isto, 
é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. 22 É verdade que 
algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro, 
antes do nascer do sol; 23 e não tendo achado o seu corpo, voltaram, 
dizendo que tiveram uma visão de Anjos, os quais asseguravam que 
está vivo. 24 Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim 
como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. 25 Jesus 
lhes disse: Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para 
crerdes em tudo o que anunciaram os profetas! 26 Porventura não 
era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua 
glória? 27 E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, 
explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. 28 
Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse 
passar adiante. 29 Mas eles forçaram-no a parar: Fica conosco, já é 
tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. 30 Aconteceu que, 
estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, 
partiu-o e serviu-lhes. 31 Então se lhes abriram os olhos e o reconhe-
ceram... mas ele desapareceu. 32 Diziam então um para o outro: Não 
se nos abrasava o coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos 
explicava as Escrituras? 33 Levantaram-se na mesma hora e voltaram 
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a Jerusalém. Aí acharam reunidos os onze e os que com eles estavam. 
34 Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a 
Simão. 35 Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no 
caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. 

Nessa passagem podemos verificar que os discípulos de Emaús estavam 
muito feridos interiormente pela morte de Jesus. Os seus corações 
estavam tão feridos e magoados que não perceberam de imediato 
que Jesus estava com eles. Assim nós encontramos muitas pessoas. A 
ferida que existe em seus corações é tão devastadora que as tornam 
incapazes de perceber e de reconhecer o amor, a misericórdia de Deus 
nas suas vidas. Elas só percebem o mal que lhes foi causado durante 
as suas vidas. Mas Jesus veio para curar, sanar todo o mal dos corações 
doloridos e feridos. Veio para passar o bálsamo do amor e nos dar um 
coração novo, reconciliado, perdoado, libertado de todo o mal.

Jesus, ao sentar-se à mesa com os discípulos de Emaús e ao partir 
o pão, lhes abre os olhos e eles o reconhecem. A Eucaristia é um 
Sacramento de Cura. Quando seus olhos se abriram, uma alegria os 
encheu de tal modo que saíram imediatamente para comunicar aos 
apóstolos que viram Jesus. Eles estavam curados da ferida emocional 
em seus corações.

A cura interior nos proporciona essa alegria, pois há um derrama-
mento do Espírito Santo, a plenificação do amor de Jesus em nossos 
corações, em nossa vida. Nossa existência toma um novo rumo, 
nossa mentalidade muda, somos capazes de perdoar e amar, há uma 
conversão interior pois o Espírito Santo é paz, bênção, alegria, dina-
mismo, bondade, fidelidade, paciência, autodomínio.

A cura interior pode ser progressiva ou radical, de uma só vez. Quanto 
mais recebemos a oração para a cura interior tanto mais nos mergu-
lhamos na ação do Espírito Santo e somos curados para estarmos 



ALTAIR ALVES COSTA DE CASTRO E GRAZIELA CAMPOS DA SILVEIRA E SILVA

118

felizes, pois assim Deus nos quer. Ele nos quer sadios no espírito, no 
corpo e na alma. 

Jesus sempre curou e cura os corações feridos e atribulados. Vejamos 
a passagem da samaritana que tinha o coração ferido por causa dos 
judeus, do ódio racial:

1 O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recru-
tava e batizava mais discípulos que João 2(se bem que não era Jesus 
quem batizava, mas os seus discípulos). 3 Deixou a Judéia e voltou 
para a Galileia. 4 Ora, devia passar por Samaria. 5 Chegou, pois, a 
uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó 
dera a seu filho José. 6 Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da 
viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. 7 Veio 
uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me de beber. 
8 (Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos.) 9 
Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu judeu, como pedes de beber a 
mim, que sou samaritana!... (Pois os judeus não se comunicavam com 
os samaritanos.) 10 Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de 
Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, certamente lhe pedirias 
tu mesma e ele te daria uma água viva. 11 A mulher lhe replicou: 
Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo... donde tens, pois, 
essa água viva? 12 És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que 
nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos 
e os seus rebanhos? 13 Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber 
desta água tornará a ter sede, 14 mas o que beber da água que eu 
lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele 
fonte de água, que jorrará até a vida eterna. 15 A mulher suplicou: 
Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la! 
16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. 17 A mulher 
respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que 
não tens marido. 18 Tiveste cinco maridos, e o que agora tens não 



119

TESOURO ESCONDIDO

é teu. Nisto disseste a verdade. 19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo 
que és profeta!... 20 Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis 
que é em Jerusalém que se deve adorar. 21 Jesus respondeu: Mulher, 
acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte 
nem em Jerusalém. 22 Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos 
o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas vem 
a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar 
o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. 
24 Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito 
e verdade. 25 Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias (que 
se chama Cristo); quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as 
coisas. 26 Disse-lhe Jesus: Sou eu, quem fala contigo. 27 Nisso seus 
discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com 
uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou: Que 
falas com ela? 28 A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse 
àqueles homens: 29 Vinde e vede um homem que me contou tudo o 
que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? 30 Eles saíram da 
cidade e vieram ter com Jesus. 31 Entretanto, os discípulos lhe pediam: 
Mestre, come. 32 Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer 
que vós não conheceis. 33 Os discípulos perguntavam uns aos outros: 
Alguém lhe teria trazido de comer? 34 Disse-lhes Jesus: Meu alimento 
é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. 35 Não 
dizeis vós que ainda há quatro meses e vem a colheita? Eis que vos digo: 
levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para 
a ceifa. 36 O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna; 
assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. 37 Porque eis 
que se pode dizer com toda verdade: Um é o que semeia outro é o que 
ceifa. 38 Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado; outros traba-
lharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. 39 Muitos foram os samari-
tanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, 
que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40 Assim, 
quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com 
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eles. Ele permaneceu ali dois dias. 41 Ainda muitos outros creram nele 
por causa das suas palavras. 42 E diziam à mulher: Já não é por causa 
da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser 
este verdadeiramente o Salvador do mundo. 43 Passados os dois dias, 
Jesus partiu para a Galileia (João 4:1-43).

Aqui Jesus usou da palavra de ciência ou conhecimento para curá-la 
e revelou-se a ela pois Jesus disse: “Sou eu, que falo contigo e que 
posso te dar essa água viva” (João 4:26). Ela curada em seu coração foi 
anunciá-lo no seu povoado em Samaria.

Jesus é consciente da sua missão. Quando Ele entrou na sinagoga, em 
Nazaré, pôs-se a ler as Escrituras, e no livro do Profeta Isaías leu: 

14 Jesus então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. E 
a sua fama divulgou-se por toda a região. 15 Ele ensinava nas sina-
gogas e era aclamado por todos. 16 Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia 
criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, 
e levantou-se para ler. 17 Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desen-
rolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito (61,1s.): 18 O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me 
para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, 
19 para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da 
vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça 
do Senhor. 20 E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se; 
todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. 21 Ele 
começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de 
ouvir (Livro do Profeta Isaías).

Aqui está o seu programa evangelizador: Jesus cura do pecado; Jesus 
cura interiormente as enfermidades espirituais; Jesus cura as enfermi-
dades físicas; Jesus curas as influências diabólicas.
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Também o capítulo 38 do Livro do Eclesiástico é muito rico em ensi-
namentos sobre cura: 

9 Meu filho, se estiveres doente não te descuides de ti, mas ora ao 
Senhor, que te curará. 10 Afasta-te do pecado, reergue as mãos e 
purifica teu coração de todo o pecado. 11 Oferece um incenso suave e 
uma lembrança de flor de farinha; faze a oblação de uma vítima gorda. 
12 Em seguida dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus; que 
ele não te deixe, pois, sua arte te é necessária (Livro do Eclesiástico, 
capítulo 38).



A MISSÃO
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VII – A MISSÃO

Tudo começou pelos idos de 1991, quando, fazendo parte do 
grupo de oração da Renovação Carismática Católica, na Paróquia 
de Santo Antônio, em Brasília, DF, fomos convidadas para parti-
ciparmos do grupo da Pastoral da Saúde, que visitava e orava pelas 
pessoas nos hospitais, nas residências e também no próprio grupo. 
Posteriormente, o atendimento estendeu-se e passou a ser também 
duas vezes por semana na Capela da Igreja. Alguns anos mais tarde, 
quando já fazíamos parte e trabalhávamos na Capelania Militar do 
Espírito Santo, nos Bombeiros, novamente foram criados os grupos 
de atendimento às pessoas que precisavam de uma palavra de Deus 
– de ajuda. Aqui também, como não poderia deixar de ser, o Senhor 
agia abundantemente no meio do seu povo sofrido com manifesta-
ções de cura, libertação, milagres, enfim, salvação.

Continuamos trabalhando na obra do Senhor por um pequeno 
tempo na Paróquia do Perpétuo Socorro, Lago Sul, onde tivemos a 
grata alegria de trabalhar com o Pe. Júlio e o Pe. Abdon, o pároco.

E, mais ou menos há 20 anos, estamos servindo ao Senhor na 
Catedral Militar do Brasil, Rainha da Paz. Começamos com a 
orientação e a supervisão de Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, 
então Arcebispo Militar. Com Pe. Ivan Clementino e Faim, nos 
dias 25 de cada mês – dia da Rainha da Paz. Hoje também estamos 
nas quartas-feiras, na Missa da Saúde. Trabalhamos também na 
organização, na supervisão e na orientação dos Seminários de Vida 
no Espírito, desde a Paróquia de Santo Antônio. Fazemos parte dos 
ministérios da Eucaristia, dos leitores, da pregação da palavra, da 
oração para cura e libertação.
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Evangelizar é gratuitamente amar em todos os lugares e em qualquer 
situação. Nestas fotos estamos nas cozinhas das Igrejas onde evan-
gelizamos (pregando, orando, ouvindo, conversando), nas festas 
dos padroeiros e padroeiras, nas de Nossa Senhora, preparando o 
carreteiro, o strogonoff de carne ou frango flambados para uma 
média de 600 pessoas por dia, nos três dias de festa. Que mara-
vilha!!!! Que alegria!!! Que cansaço gostoso...
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Caríssimos, é dessa experiência de mais de 20 anos que gostaríamos 
de partilhar um pouquinho com vocês. Como ouvir o chamado e 
atender ao Senhor. Como se preparar para acolher as pessoas. Como 
ouvir o necessitado da palavra de Deus. Como falar da misericórdia 
do Senhor. Como discernir o que o Senhor quer que falemos; 
relatar as graças, as curas, o milagre da reconciliação; da volta para 
o Senhorio de Jesus; da obediência; da humildade, enfim, do amor 
misericordioso e bondoso do nosso Deus. Como Nossa Senhora 
intercede por nós. Como os Anjos e Santos sempre nos favorecem.

“A cura interior é uma espécie de chave para a cura total da 
pessoa”. “No processo de cura interior, nada pode ser desvalori-
zado, tudo deve ser levado muito a sério, pois disso depende uma 
vida de plena liberdade” (Frei Rufus Pereira).

Gostaríamos de partilhar com vocês como normalmente oramos 
para alcançarmos de Jesus a cura.

Oração de cura

Deus Pai, Todo-Poderoso, eu te louvo, adoro, exalto porque Tu és 
um Deus compassivo, misericordioso e nos ama com amor incom-
parável. Te agradeço por nos ter dado seu Filho unigênito, que veio 
para nos dar uma vida plena, comprando-nos por um preço altís-
simo, seu Divino Sangue derramando até a última gota para resgatar 
cada um de nós sem excluir ninguém, todos e cada um de nós, basta 
apenas que queiramos. Veio para quebrar todas as cadeias, derrubar 
todas as muralhas, abrir caminhos de luz, porque Tu és caminho, 
verdade e vida. O Teu amor e do Teu Filho gerou o Espírito Santo, 
fonte de água viva, nosso advogado, luz que é derramada em nós 
no dia do nosso Batismo e todas as vezes que nos aproximamos de 
vós com o coração contrito. Obrigado, Deus, por estar tão perto 
de nós, nos consolando, enxugando nossas lágrimas, perdoando 
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nossos pecados. Estou aqui diante de vós prostrado em oração inter-
cedendo pelos nossos irmãos enfermos e doentes, com toda espécie 
de doença. Pedimos que nos dê um coração contrito e arrependido, 
um coração repleto de amor, um coração puro, que decide perdoar 
todas as ofensas recebidas. Perdoar cada vez que fomos rejeitados 
desde o útero materno, quando fomos gerados sem o planejamento 
de nossos pais ou mesmo se fomos formados por estrupo, Tu Senhor 
estava presente e já me conhecias. Cura-me Senhor, liberta-me, meu 
Deus, de todos os traumas. Eu, tão indefeso porque até hoje isso me 
causa tanto mal. Sou uma pessoa cheia de complexos, tanta timidez, 
sinto-me uma pessoa incapacitada, retire de mim esses medos, esses 
pavores noturnos, preciso ser livre para entender a Tua palavra. Tu és 
a palavra viva que dirige nossos passos para que eu possa ter uma vida 
em plenitude, encontrando a verdadeira paz, que só tu podes nos 
dar. Liberta-me desta prisão interior, de toda força negativa que há 
dentro de mim, desamor, raivas, desejo de vingança, Senhor, ódio, às 
vezes raiva de mim mesmo, todo tipo de escravidão, erotismo exage-
rado, falsas doutrinas, adultério. Livra-me de toda fornicaçāo, todos 
os atos que me levam a ser compulsivo, tira-me, Senhor, de todas 
as escravidões, tira-me das trevas, ilumina meus caminhos. Tu és a 
luz. Cura meu coração ferido por pessoas que conviveram comigo 
desde que fui concebido no útero de minha mãe: irmãos, marido 
e todos que estiveram perto de mim. Tu estavas presente quando 
eu estava sendo formado no ventre materno, aquele pequeno ser. 
Tu viste cada célula sendo formada, cada fibra. Tu acompanhaste 
com Teus olhos amorosos, apesar de tantas contradições, confusões, 
gritarias, palavras de rejeição dirigidas à minha mãe enquanto eu era 
formado. No meu inconsciente, guardava tudo. Minha mãe chorava 
e eu guardava tudo lá no mais profundo do meu ser, e isso gerou 
em mim um sentimento de culpa. Hoje sou um adulto cheio de 
problemas e penso que ninguém gosta de mim. Não consigo confiar 
nas pessoas. Que eu possa, com a Tua graça, perdoar a todas as 
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pessoas que passaram pela minha vida. Peço-te que eu supere e vença 
todos esses obstáculos. Perdoo e peço perdão pelas vezes que ofendi 
a Ti, ofendendo meu irmão. Perdão, Senhor, e misericórdia. Que 
eu possa mudar o rumo da minha vida. Cura as feridas provocadas 
pelo ódio e pelo ressentimento, que eu seja livre para amar e receber 
amor. Por Ti, Senhor, fomos chamados das trevas para a luz, Tu és 
a luz que nos cura. Que sejamos filhos desta luz que muda todos os 
planos do inimigo. Concedei-nos, Senhor, sermos curados de nossa 
cegueira espiritual, que tenhamos nossos olhos abertos, os olhos do 
coração, para conhecer as coisas do alto. Tu és o Altíssimo. Que eu 
seja ouvinte e praticante da sua palavra, que seja retirada de mim 
toda arrogância, todo orgulho, toda soberba. 

Toca, Senhor, em todo meu ser. Faça acontecer milagres e prodígios 
em minha vida, assim como Tu fizestes com a pecadora arrependida. 
Tu és o mesmo ontem, hoje e por todo o sempre. Diante de Ti, 
Senhor, me prostro e me entrego em suas mãos ensanguentadas, 
pedindo que mudes o rumo da minha vida, Tu és o Deus verda-
deiro, bondoso e misericordioso. Tu és aquele que nos ama com 
amor eterno. Eu faço parte dos teus membros, olha para mim, 
eu quero mudar. Cura também meu corpo, minha cabeça, coloca 
Tuas mãos chagadas sobre mim, tira esta tristeza, esta angústia, este 
medo, este sofrimento antecipado, antes mesmo de saber que estou 
doente, já sofro. Cura-me, Senhor, desta insônia, aumenta a minha 
fé, Tu disseste que quem tivesse uma fé do tamanho de um grão de 
mostarda, alcançaria tudo que pedisse. Cura esta enxaqueca, cura, 
Senhor, pela raiz. Cura os meus olhos: astigmatismo, cataratas, cera-
tocone, glaucoma e todas as doenças visuais que impedem que eu 
veja. Cura esta rinite, sinusite, labirintite. Cura, Senhor, este mau 
hálito tão desagradável, afta, meu aparelho respiratório, pulmão, 
aparelho circulatório, coração, vasos sanguíneos, veias entupidas, 
asma, bronquite, aparelho digestivo, boca, faringe, fígado, pâncreas, 
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problemas salivares, esôfago, estômago, intestino, aparelho repro-
dutor, ovários, útero, todo tipo de doenças, grave ou não, faça um 
PET-Scan em todo o meu corpo, onde tiver nódulo ou tumor, 
maligno ou benigno, que seja retirado em nome de Jesus. Eu te 
louvo e agradeço, eu te exalto e te dou graças por estar tão perto 
de mim. Envie, Senhor, o teu Espírito Santo para preencher todo o 
vazio com o fruto do teu Espírito. Pedimos tudo isto e agradecemos 
à Virgem Maria pela sua poderosa intercessão. Amém!
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VIII – TESTEMUNHOS

Neste capítulo gostaríamos de partilhar alguns frutos da missão como 
“servos inúteis”, pois todos os milagres, curas e libertações são obras 
de Jesus, contando sempre com a intercessão de Nossa Senhora, dos 
Anjos e dos Santos, sendo a nossa parte somente dizer sim e rezar.

Queremos frisar aqui que todos os nomes são fictícios. Os nomes 
reais das pessoas foram suprimidos para preservar a identidade 
destas e em respeito e sigilo da sua privacidade. 

1 – Em certa tarde chuvosa, eu, Altair, estava em casa e recebi um 
telefonema de uma pessoa do grupo da música da Rainha da Paz 
pedindo que fossemos ao Hospital Santa Lúcia rezar porque o pai 
dela estava em coma com problema no pulmão. Morta de preguiça, 
mas lembrando de Jesus, falei que ia. Liguei para a Graziela, falei com 
ela da situação e ela se colocou para me pegar e fomos. A chuva era 
tanta que não encontramos estacionamento. Ela me deixou na porta 
do hospital e foi procurar estacionamento. Com toda a facilidade eu 
entrei na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a filha que me 
esperava lá. O estado dele era muito crítico e eu pensei: para mim 
é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não tive palavras para 
fazer a oração. Rezei o Terço da Misericórdia – eram 15:00h. Quando 
cheguei no carro a Graziela disse: rezei o Terço da Misericórdia. Fomos 
embora. Quando foi no próximo dia 25, na Rainha da Paz, assim que 
terminou a primeira missa encontrei-me com a filha do senhor e ela 
me disse: este é o meu pai que vocês foram visitar. Ele estava cami-
nhando, bem de saúde. Eu não o teria reconhecido. Assim Deus faz.

2 – Certa vez em um dia 25, na Rainha da Paz, foi revelada a cura 
de uma jovem que estava com problemas de pulmão, hospitalizada. 
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A mãe estava nos esperando lá fora quando saímos após a missa e nos 
pediu para fazermos oração na UTI do Hospital das Forças Armadas, 
em Brasília. Pensamos que seria muito difícil entrarmos na UTI desse 
hospital, mas entramos com a maior facilidade, pois Deus abre sempre 
os caminhos queridos por Ele. Quando chegamos ficamos sabendo 
que ela estava com ¼ de um pulmão funcionando e o outro não 
mais funcionava. Ela estava com traqueostomia e cheia de aparelhos. 
Começamos a oração e percebemos que ela estava com um objeto 
supersticioso na perna e falamos para a mãe retirar aquilo, pois não era 
de Deus. Quando a mãe tentou tirar ela reagiu de uma maneira que 
entendemos que ela não queria que tal objeto fosse retirado. Rezamos 
e continuamos a rezar em intercessão. Não tivemos mais notícias. Um 
ano depois, em uma missa da Oficina de Oração, no Guará, na Igreja 
de São Paulo Apóstolo, celebrada por Dom Francisco, bispo auxiliar 
de Brasília, a mãe chegou perto, chorando e pensávamos que a jovem 
tivesse morrido. Na verdade, muito ao contrário, ela nos disse que três 
dias após a oração conseguiu convencer a filha a retirar o objeto da 
perna. Retirado o objeto a filha a partir desse momento ficou curada. 
Os médicos ficaram admirados pela recuperação de um saudável 
pulmão e que ela estava fazendo um curso na Universidade Brasília 
(UnB). Foi um milagre para a honra e glória do Senhor!

3 – Visitávamos o Hospital Sarah Kubitschek todas as quartas-feiras 
à tarde e lá presenciamos muitas curas, entre elas a de um senhor de 
mais ou menos 58 anos que tinha sido operado de apendicite com 
anestesia peridural e ficou paraplégico. Rezamos por ele e na oração 
foi-nos revelada a palavra perdão e perguntamos o que significava 
essa palavra para ele. Ele disse que não perdoaria o médico que o 
anestesiou e errou. Ele sonhava em aposentar-se e cuidar do sítio que 
havia comprado e agora por esse erro ele não poderia mais caminhar. 
Falamos muito do ato de perdoar, que é um ato de vontade e que o 
ato de ele não perdoar era uma barreira para que o processo de cura 
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espiritual e até a cura física pudesse acontecer. Nós o visitamos três 
vezes e ele estava irredutível. Mas como Deus ama a todos os seus 
filhos, na quarta vez não o encontramos mais no hospital. No sábado 
seguinte, enquanto estávamos em um evento de caridade, no nosso 
grupo de oração da RCC, na Paróquia de Santo Antônio, chegou um 
casal para testemunhar uma cura que se processou no Hospital Sarah 
Kubitschek. Era o senhor por quem oramos e que decidiu perdoar o 
médico que o anestesiou. Ele chegou caminhando, completamente 
curado. Ele disse no seu testemunho que quando decidiu perdoar, 
imediatamente ele sentiu as pernas e conseguiu levantar e caminhar. 
Os médicos não entenderam nada, mas no grupo de oração o povo 
cantou: “Foi cantando e pulando e louvando a Deus...”, Atos 3.

4 – No Hospital Sarah Kubitschek, outro senhor cuja família tinha 
nos pedido orações também recebeu a graça de Deus. Chegando lá 
encontramos com um diácono que acabara de levar Jesus Eucarístico 
para ele comungar, então, começamos a orar pelo seu caso, que era 
hérnia de disco gravíssima que o deixou imobilizado e prestes a fazer 
a cirurgia. Bem, oramos e o entregamos nas mãos de Jesus, o Senhor 
que cura e sana todas as nossas dores. Chegou o jantar e oferecemos 
para ajudá-lo. Ele agradeceu-nos e não quis. Quando foi no domingo 
a pessoa que nos pediu para ir orar contou-nos que a esposa dele 
chegou logo que saímos e não o encontrou na cama. Ela ficou assus-
tada mas percebeu que alguém estava tomando banho, chamou-o e ele 
respondeu: estou tomando banho. Ela perguntou quem estava com 
ele, porque ele não levantava da cama. Ele disse: estou sozinho, não 
estou sentindo nenhuma dor. Depois de 12 anos tivemos notícias de 
que ele nunca mais sentiu nada. Ele era motorista de táxi e continuou 
trabalhando normalmente.

5 – No Sarah muitos não ficaram curados fisicamente, mas sempre 
tiveram uma profunda cura espiritual. Muitos voltaram para a Igreja. 
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Outros pregavam a palavra de Deus para os amigos. Outros voltaram 
para as suas casas e retomaram as suas atividades mesmo com as 
deficiências. Muitos que estavam revoltados e nem queriam saber 
de orações e de Deus, após algum tempo de diálogo e de orações 
silenciosas de nossa parte começavam a sentir-se tão bem que depois 
eles mesmos a pediam quando lá chegávamos. Deus opera milagres e 
prodígios em nosso interior. Sempre Deus cura.

6 – No Hospital HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), íamos 
também todas as semanas e encontrávamos muito sofrimento. As 
pessoas ficavam aguardando ansiosas a nossa chegada. Conversávamos 
e rezávamos. Líamos a palavra de Deus nas enfermarias. Certo dia, 
chegando lá, encontramos um senhor de aproximadamente 35 anos 
com “barriga d’água” e lemos uma palavra bíblica: 

1 Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável, para uma 
refeição; eles o observavam. 2 Havia ali um homem hidrópico. 3 Jesus 
dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: “É permitido ou não fazer 
curas no dia de sábado?”. 4 Eles nada disseram. Então Jesus, tomando 
o homem pela mão, curou-o e despediu-o (Lucas 14:1-3). 

Rezamos por ele pelo poder da palavra de Deus. Ele ficou curado e teve 
alta no outro dia. Sabemos disso porque uma de nós era vizinha dele.

7 – Vamos mesclando os testemunhos de hospitais e de residências, 
pois visitávamos também os doentes acamados em suas residências. 
Nas residências sempre íamos com um grupo maior, isto é, além dos 
que rezavam individualmente iam os intercessores e também os que 
cantavam, pois tínhamos um tempo maior com os enfermos. Em 
uma dessas vezes fomos ao Guará para rezarmos por uma mãe que 
estava aflita pois seu bebê já estava com um 1 e 8 meses e ela nunca 
pode carregá-lo a não ser que estivesse sentada, porque ela, segundo 
os médicos, estava com hérnia de disco e sofria muitas dores e deveria 
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ser operada. Chegamos lá e começamos a cantar, perguntamos se ela 
queria falar alguma coisa e depois rezamos. Reclamou de dores e do 
fato de estar caminhando muito pouco. Voltamos uma segunda vez 
e, por meio da “palavra de ciência”, começamos a rezar sobre perdão 
e perguntamos a respeito de alguns enfeites da casa: Buda, jarro com 
laço estranho, que provavelmente teria origem em lugares nos quais 
Deus não se fazia presente. Ela confirmou dizendo que eram presentes 
de pessoas não cristãs. Após a oração agradecemos a Deus pela liber-
tação e cura e esclarecemos que ela deveria dar fim, destruindo esses 
objetos. Voltamos ainda uma terceira vez e já a encontramos em 
perfeita saúde. Os objetos foram destruídos. Ficando curada e sem 
cirurgia, foi servir ao Senhor na Pastoral da Saúde, visitando e rezando 
pelos irmãos. 

5 De fato, não nos pregamos, a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o 
Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de 
Jesus. 6 Porque Deus que disse: Das trevas brilhe a luz, é também 
aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiás-
semos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face 
de Cristo. 7 Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que 
transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus 
e não de nós (2 Coríntios 4:5-7).

8 – Certo dia fomos convidadas para irmos rezar em uma residência 
na qual a dona da casa estava com uma ferida incurável pelos médicos. 
Não tinha diagnóstico. O tratamento que o médico fazia era desbridar 
e fazer curativo. Esta ferida causava-lhe muitas dores. Quando 
chegamos ela pediu-nos para receber a oração no seu quarto, pois ela 
preferia recebê-la deitada por causa das dores. Subiu as escadas com 
muita dificuldade. Quando começamos a cantar uma música de Nossa 
Senhora, ela começou a impacientar-se e falava com um tom de voz 
rouco e pediu para pararmos essa música dessa mulher. Continuamos 
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e ela começou a pular na cama. Pedimos às intercessoras que rezassem 
o Magnificat muitas vezes e começamos a rezar uma oração de liber-
tação. Ela foi se acalmando lentamente até que nos perguntou: o que 
aconteceu? Nós a levamos a louvar e glorificar a Deus. Posteriormente, 
nós a orientamos a procurar um sacerdote e confessar. A voltar para a 
Igreja. Ela e sua família a voltarem para o Senhor. Nesse mesmo dia, 
após a oração, ela já desceu as escadas, bem melhor. Mais tarde ela 
tinha uma consulta marcada para fazer mais um curativo. Quando 
o médico tirou o curativo para fazer o novo percebeu que a ferida 
estava completamente cicatrizada. Ele ficou muito admirado pelo que 
viu – a cura completa. Quando saímos da sua residência, fomos para a 
Igreja para diante do Santíssimo Sacramento agradecer ao Senhor por 
tão grande obra de libertação.

 9 – Fomos chamadas para orar por um rapaz que tinha AIDS terminal, 
no Guará, e quando lá chegamos o encontramos muito mal, com o 
corpo cheio de feridas. Ele estava deitado no chão. Fazia muito calor. 
Levantou-se para nos cumprimentar e eu, Altair, tive vontade de dar 
dois passos para trás, mas lembrando de São Francisco de Assis, ao qual 
eu sou devota, que beijou um leproso, dei dois passos para a frente e o 
abracei. Toda a equipe o abraçou. Começamos a rezar e, como sempre, 
fazíamos a oração de perdão e o Senhor foi-nos revelando coisas do 
seu passado que ele precisava perdoar. Nós o aconselhamos a confessar, 
pois a confissão é um dos Sacramentos de cura. Uma das pessoas da 
equipe prontificou-se a levá-lo para confessar e depois um ministro da 
Sagrada Comunhão passou a levar Jesus Eucarístico para ele. Voltamos 
mais algumas vezes e continuamos a rezar por ele. Em uma dessas vezes 
ele se encontrava melhor e nos disse que iria para o Nordeste, onde 
morava a sua família e onde continuaria o tratamento médico. Passados 
uns dois anos estávamos em uma igreja quando uma pessoa dirigiu-se a 
nós no momento do abraço da paz. Ele estava irreconhecível: saudável 
e muito alegre. Queremos dizer que o perdão e os Sacramentos, aliados 
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ao tratamento convencional, o curaram. Isso tem mais de 15 anos e ele 
continua firme na Igreja. Nós o encontramos sempre nos dias 25, na 
Catedral Militar Rainha da Paz.

10 – Outra vez, dois vicentinos nos pediram para orarmos por uma 
senhora em Samambaia. Fomos, a equipe, com eles até lá. Começamos 
a rezar para a cura de câncer no seio, pois foi o que nos pediram. No 
início da oração havia uma dificuldade para rezarmos. Não tínhamos 
palavras. Uma serva começou, a outra também, e não vinha nenhuma 
palavra de ciência, de orientação. Quando a próxima pediu a Jesus 
que nos desse a raiz desse problema, de todo o mal, a senhora mudou 
a expressão completamente de uma mulher de mais ou menos 35 anos 
para a de uma pessoa de 80 anos, com a pele toda enrugada. Mudou 
também o tom de voz – uma voz rouca. Continuamos a rezar, agora 
uma oração de libertação. Ela não melhorava. Veio-nos a palavra – 
Sacramento. Perguntamos aos vicentinos se ela era casada e eles nos 
responderam que nem batizada ela era. Então, tomamos a decisão de 
batizá-la, em emergência, e, após o Batismo, ela foi melhorando, até 
que ficou completamente boa e voltou ao normal. Enquanto fazíamos 
as orações os vicentinos, como intercessores, rezavam o Magnificat. 
Com a graça e a bênção da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora e 
os Anjos de Deus ela ficou completamente liberta e curada do câncer. 
Pedimos aos vicentinos que a encaminhassem à Igreja para comple-
tarem o rito do Batismo e acompanhamento religioso. Nós procu-
ramos o Pe. Júlio na Igreja do Perpétuo Socorro e recebemos dele as 
devidas orientações e bênçãos. Sempre que precisamos, procuramos o 
sacerdote para as devidas considerações.

11 – Como atendíamos no SOS Oração, na Igreja, sempre orávamos 
pelas pessoas necessitadas de ajuda. Certa vez atendemos um senhor 
que levou sua mulher que estava muito mal e fazia um tratamento para 
depressão, sem resultados. Começamos a conversar e ele explicava a 
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situação. Em oração, pedíamos ao Senhor uma palavra de ciência para 
podermos nos orientar e o que de repente percebemos é que a mulher 
usava um colar com um pingente, um objeto muito estranho, então 
perguntamos a razão daquele objeto pendurado no seu pescoço, e ele 
nos disse que ela o tinha comprado em um lugar místico (queremos 
salientar que a mulher não respondia às perguntas porque ficava como 
muda, calada). Também o senhor nos disse que na residência deles 
existiam muitos livros espíritas. Pedimos ao marido que retirasse o 
colar. Quando ele o retirou a mulher começou a chorar e conversar. 
Rezamos, orientamos o casal para não usar esses objetos. Que deviam 
queimar os livros e voltar para a Igreja, começando por frequentar as 
missas dominicais. Eles voltaram depois ao SOS para testemunhar a 
cura e agradecer a Deus.

12 – Outra vez fomos ao Lago Sul rezar para uma senhora, pois na 
sua casa existiam só brigas, confusões, separação do casal, problemas 
financeiros etc. Quando começamos a rezar o Senhor nos deu uma 
palavra de ciência: adultério. Perguntamos o que significava essa 
palavra para ela e ela nos relatou que tinha se separado do marido, 
pai de suas filhas, e estava morando com o padrinho de uma delas. 
Perguntamos: você está morando com seu compadre? Ela respondeu: 
estou. Pela palavra de sabedoria a aconselhamos a deixar a pessoa 
motivo do adultério, reconciliar-se com seu marido e voltar para o 
Senhor Jesus na sua Igreja. Confessar e comungar. Ela obedeceu às 
moções do Espírito Santo e a vida dela e de sua família mudaram de 
rumo. A Paz do Senhor entrou na sua casa, na sua vida, na vida dos 
seus. Amém!

13 – Acidente de carro. Chamaram-nos para irmos ao Hospital de 
Base para orarmos para uma senhora que havia sofrido um acidente de 
carro no Núcleo Bandeirante. Ela estava toda inchada, muito machu-
cada e desenganada pelos médicos. Estava na UTI. Na UTI rezamos 
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o Terço da Misericórdia e pedimos a intercessão de Nossa Senhora e 
dos Anjos, pois tínhamos avisado à sua filha, que era adventista, assim 
como a mãe, que sempre rezávamos assim. Eu, Altair, pessoalmente 
pensei que ela ia morrer naquele dia. Mas a misericórdia de Deus é 
para todos os seus filhos e ela ficou curada tendo logo alta do hospital.

14 – Em um certo dia 25, uma enfermeira chegou até nós pedindo para 
rezarmos por um padre que estava hospitalizado com traqueostomia 
no Hospital Anchieta, em Taguatinga. Ela nos contou que entrando 
na UTI para realizar os procedimentos, entrou cantando uma música 
da Eucaristia e percebeu que nesse paciente correram duas lágrimas. 
Nós dissemos a ela para perguntar a ele se queria receber a Unção dos 
Enfermos e que nós conseguiríamos levar um sacerdote. Ela nos tele-
fonou, em um domingo, dizendo que ele queria. Já havíamos conver-
sado com o Pe. Marcon, sacerdote na Catedral Militar Rainha da Paz, 
e ele se prontificou. Era um dia muito chuvoso, de temporal, e assim 
fomos até lá. Pe. Marcon entrou na UTI e o encontrou muito mal. 
Ministrou o Sacramento e voltamos. Passados uns dois dias a enfer-
meira nos ligou dizendo que os médicos tinham tirado a traqueos-
tomia, já estava no quarto para ficar mais forte. Depois soubemos que 
ele teve alta. Queremos aqui relatar a boa vontade, o desprendimento, 
a caridade, a misericórdia desse sacerdote no cumprimento do dever 
do seu sacerdócio em ajudar o próximo. Pe. Marcon já se encontrava 
muito doente com câncer e veio a falecer no dia 16 de junho de 2012.

15 – Estória de uma vida. Quando pertencíamos como agente da 
Pastoral da Saúde do grupo de oração da Paróquia de Santo Antônio, 
fomos convidadas a rezar por uma pessoa que tinha câncer e que estava 
chegando de São Paulo com diagnóstico confirmado: os médicos lhe 
deram nove dias de vida. Quando chegamos à sua residência cons-
tatamos que realmente ela estava muito mal. Começamos a rezar e 
a rogar a Jesus pela sua vida. Na segunda visita a Altair, que tinha 
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acabado de receber o mandato de Ministra Extraordinária da Sagrada 
Comunhão, levou pela primeira vez a Eucaristia para essa senhora. Em 
cada visita nos era revelado pelo Senhor a palavra “perdão” e pergun-
távamos o que significava essa palavra para ela e pedíamos ao Espírito 
Santo que lhe recordasse dos fatos. Por ex.: uma vez foi a palavra 
“assassinato” e ela recordou-se dos assassinatos acontecidos com seus 
familiares por causa de uma cerca. Assim rezávamos todas as semanas e 
ela fez questão, decidiu perdoar todas as pessoas que se fizeram neces-
sárias. O padre da sua paróquia também ia visita-la constantemente, 
confessá-la, ministrar a Unção dos Enfermos e gradativamente ela foi 
melhorando e chegou a ir à chácara da família, à missa na Igreja, fazer 
refeições à mesa etc. Ela não mais fez uso da quimioterapia e segundo 
o seu marido ela se sentia muito bem, fortalecida com as orações, os 
Sacramentos e a presença da equipe da Pastoral da Saúde. Assim se 
passaram dois anos quando então o Senhor a chamou para si. Ela 
tinha um semblante de quem se uniu a Deus.

16 – Um caso de depressão. Aqui fomos chamadas para rezar por 
uma senhora muito depressiva – depressão profunda. Quando come-
çamos a rezar, um dos membros da Pastoral da Saúde visualizou um 
ser que, apesar de lindo, parecendo um príncipe ou um Anjo, causou-
-lhe mal-estar e, quando ele sorriu, percebeu-se que era o demônio, 
que imediatamente desapareceu. Perguntamos para a pessoa se ela 
já tinha frequentado lugares de falsas doutrinas e ela disse que não. 
Mas posteriormente ela revelou-nos que seu marido lia livros de falsas 
doutrinas. Ela era uma pessoa de muita fé, frequentava a Igreja, sua 
mãe e seu pai eram pessoas de muita oração e Deus, na sua bondade 
e misericórdia, a curou daquele estado depressivo. Nós fomos por três 
vezes na sua residência. Quando passou mais ou menos um mês, ela 
foi até o nosso grupo de oração e disse que ia dar um testemunho, 
mas que era surpresa. Na hora dos testemunhos ela contou-nos que 
estava tão mal da depressão que se esqueceu de pedir oração para sua 
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filhinha de três anos que nascera com uma doença congênita incu-
rável e que tinha pneumonia todas as semanas, e quando ela ficou 
curada da depressão percebeu que a menina tinha um mês que não 
tinha pneumonia. Levou-a ao pneumologista que a tratava e ele pediu 
uma radiografia do pulmão. Quando ele a olhou, falou: “Quem a 
operou?”. Essa doença não tinha tratamento e muito menos cirurgia, 
mas, no raio-X, tinha uma delicada cicatriz. Hoje essa menina é uma 
jovem casada. Louvado seja Deus!

17 – Cura por meio de uma vigília e de orações. Tenho dois irmãos 
que eram alcoólatras. Era um sofrimento terrível para a família. Um 
deles separou-se da esposa e estava tendo ataque epilético por causa 
do álcool. Nós rezamos pedindo a Deus a cura deles. Tempos atrás, 
o mais velho começou a rezar o Terço e acompanhava a programação 
da rádio Nova Aliança. Fui a uma vigília na Igreja de Nossa Senhora 
de Nazaré. Quando chegou o momento da oração de cura interior, 
lembro-me como se fosse hoje, pedi a Jesus: chame o meu irmão, para 
ele ouvir esta oração, e envolvida com a oração não me lembrei mais, 
isto eram 2:00h da madrugada. Depois da oração houve palestras, 
louvores e uma missa às 5:00h da manhã. 6:00h fui para casa, dormi 
até 12:00h. Quando cheguei na sala tinha um bilhete de minha filha 
para ligar para o tio que estava chorando muito. Como ele estava já 
com problemas de saúde, pensei na altura do campeonato: ele deve 
ter morrido. Liguei para ele e ele continuava chorando e era uma 
coisa que jamais eu tinha visto porque ele era muito “machão” e não 
chorava nunca. Perguntei: “O que foi, meu irmão, que aconteceu?”. 
Ele me disse: “Estava dormindo com o rádio ligado quando algo me 
sacudiu, e eu fui ouvindo uma voz que me dizia todas as coisas que 
eu estava passando, e tudo aquilo me tocou profundamente, sentia a 
presença de Jesus, parecia que ele me falava com muito carinho, fui 
sentindo uma grande paz, e depois ouvi as palestras que falavam do 
Espírito Santo, e tudo mexeu no mais profundo do meu ser. Preciso 



ALTAIR ALVES COSTA DE CASTRO E GRAZIELA CAMPOS DA SILVEIRA E SILVA

144

me confessar, tenho pecado demais, te contar tudo que fiz de errado”. 
Eu disse: “Não precisa, eu sei de tudo, louvado seja Deus que ouviu 
nossas orações”. E assim nunca mais bebeu nada que contém álcool, 
frequenta as missas dominicais, reza o Rosário, está caminhando. 

O outro bebeu tanto que a família não conseguiu conviver com 
ele, uma família linda que um dia ele colocou para fora de casa. Ele 
cantava e tocava violão. Ele também começou a ter ataques epiléticos. 
E em um certo dia que teve um ataque começou a esquecer tudo, 
letras de músicas... Fez um eletroencefalograma e o médico disse que 
seus neurônios “já eram” e que era irreversível. E ele continuou com o 
alcoolismo. Um dia minha mãe me ligou, e pediu-me que o buscasse 
porque ele estava muito mal (nestas alturas ele não tinha emprego, 
muito menos convênios médicos). Sai de casa pedindo ao Espírito 
Santo que dirigisse por mim e me encaminhasse a um hospital para 
o levar. Eu morava no Guará, ele morava em Samambaia. Minha 
mãe pediu que a levasse junto. Peguei minha mãe, deixei-a na minha 
casa e fui para o hospital do Guará. Era mês de julho e estava muito 
frio. Por ser já início da noite, ele foi atendido bem rápido. Colo-
caram soro em sua veia, e até aquele momento eu não havia nem 
almoçado. Perguntei para a enfermeira se eu podia ir para casa. Ela 
me respondeu: “Pode. Se ele cair da maca, a responsabilidade é sua”. 
Estava sem agasalho, com fome, mas calei e pensei: seja aquilo que 
Deus quiser. Daí a pouco a mesma enfermeira me disse que eu podia 
ir em casa e que depois voltasse, e assim fui em casa, peguei agasalho 
para mim e para ele. Voltei com minha Bíblia, meu Terço, e levei 
uma sopa para ele, mas ele não quis. Havia então um médico que me 
disse que no dia seguinte ele seria levado para o Hospital de Base para 
fazer alguns exames. O soro não parava em sua veia, o organismo dele 
expulsava. A enfermeira perguntou se ele era alcóolatra e era por isso 
que o soro estava sendo expulso. Ela tirou já que não estava fazendo 
nenhum efeito. Eu estava em pé porque não havia nenhum lugar para 
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sentar. Lia a Bíblia, quando uma porta que estava fechada abriu-se 
e um senhor perguntou-me se eu ia passar a noite ali. Pegou a sua 
cadeira, por sinal muito confortável (depois fiquei sabendo que ele 
era o diretor do hospital e que era evangélico). Louvado seja Deus e 
que Deus o abençoe sempre! Assim, passei a noite rezando o Rosário 
e toda espécie de oração que sabia. Ali pelas 9:00h da manhã chegou 
o médico e ele acordou perguntando onde estava e o que havia acon-
tecido. O médico o examinou e disse que ele estava bem e que iria dar 
alta para ele. Eu disse: “Mas me disseram que iriam levá-lo para fazer 
exames”. Ele disse que não encontrava nada nele e que estava bem. 
Este médico pediu alguns exames, mas não tinha pressa para realizar 
os tais exames. Ele foi lá para minha casa, almoçou, e levei-o para sua 
casa. Depois ele fez os exames, inclusive o eletroencefalograma, e não 
deu nada. Os neurônios estavam recuperados, ele nunca mais tomou 
remédios para ataque epilético, nunca mais teve esquecimento, e hoje 
ele frequenta as missas dominicais e canta e toca violão na Igreja. 
Nunca mais ele bebeu bebidas alcoólicas. Isto faz mais de 15 anos. 
Louvado seja Deus! A graça acontece quando perdoamos.

18 – Quero o perdão e dificilmente perdoamos de coração, quero 
a graça e não me uno a Ele, não procuro ter este encontro com 
Ele. Jesus quer nos encontrar, está sempre disposto a conceder-nos 
as graças necessárias para sentirmos a felicidade e a paz. Tudo está 
em nossas mãos, tudo depende do ritmo da nossa correspondência 
pessoal. Devemos ser dóceis ao Espírito Santo, facilitar a ação de Deus 
em nossas vidas. Queremos um milagre imediato, bênçãos para nossos 
familiares e que seja instantânea. Muitas vezes desanimamos e Ele está 
sempre disponível para nos ouvir. É necessário que façamos a nossa 
parte. Cabe-nos facilitar a ação de Deus em nossa vida, permitindo 
que Ele entre em nossa vida. Qual é o caminho? Te entrego, ó Jesus, 
pela intercessão de Maria, esta angústia. Sei que não basta correr atrás 
de milagres e não procurar a Ti porque em tuas mãos está todo poder, 
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e sei que tu me amas e quer estabelecer a paz em meu coração, curar 
as minhas enfermidades. Cabe a mim dar o passo que falta, quero 
limpar meu coração de todas minhas faltas, principalmente as feridas 
que não me deixam me aproximar de Ti, e meu orgulho ferido está 
atrapalhando, eu sou o empecilho de não conseguir a graça que tanto 
necessito. Lá no alto da Cruz Tu dissestes: “Pai perdoa-lhes porque 
não sabem o que fazem”. Eles dividiram suas vestes e as sortearam 
(Lucas 23:34). Tu foste o mais humilde dos seres nesta terra, deixando 
o exemplo para nós. Dai-me Senhor o dom de perdoar todas as pessoas 
que me decepcionaram, lave as minhas feridas, quero ser uma pessoa 
nova, quero mudar o rumo da minha vida, perdoando para também 
ser perdoada por cometer tantos pecados. Olhai Pai o Sangue de seu 
Filho derramado por nós.

Queremos relatar uma grande graça: a cura espiritual por meio do 
perdão. Todas as quartas-feiras, na Catedral Militar Rainha da Paz, 
temos a celebração da Eucaristia, e, logo após o término da Santa 
Missa, o Santíssimo Sacramento é exposto para adoração e são feitas 
orações para cura. Nas intenções da missa as pessoas colocam os seus 
pedidos e também colocamos o nome das pessoas que nos solicitam 
orações. Temos colocado o nome de uma senhora que precisava perdoar 
o marido do qual estava separada há alguns anos e tinha muito ódio. 
Em uma determinada quarta-feira no Ano da Misericórdia, ela foi 
participar dessa missa e também, coincidentemente, duas cunhadas 
dela se fizeram presentes. Após a missa, ela nos procurou e disse: “As 
irmãs do ‘traste’ estão aí”. Dissemos para ela: “’Traste’ não. Não o 
chame mais assim, e sim de Anjo, e cada vez que você se lembrar 
dele, reze uma Ave Maria por ele. Você precisa perdoá-lo! Deus, na 
sua imensa misericórdia, nos prepara grandes surpresas”. Na semana 
seguinte faleceu a mãe do seu marido, e ela – lembrando da Homilia 
do sacerdote que falou sobre as obras de misericórdia como enterrar 
os mortos – decidiu ir ao enterro da sogra. Chegando lá ele estendeu 
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as mãos para ela e ela o abraçou. Saindo do cemitério ela sentiu uma 
paz imensa e grande alegria, pois essa atitude de ir lá já era resultado 
da ação de Deus que nos leva à reconciliação. Perdão é decisão, a graça 
de perdoar quando queremos realmente é um alívio para a alma, e, 
assim, chegamos mais perto de Deus. “Sem Ele nada podemos fazer” 
(João 15:5c). Impossível aderir ao Senhor com ódio no coração. 
Como se aproximar de Cristo para pedir algo se guardamos rancores, 
ressentimentos? Devemos tentar compreender o lado do outro. Será 
que não temos culpa também? Perdoar é Divino. Sentimos a mesma 
alegria do efeito da Confissão, quando ouvimos de Jesus na pessoa do 
sacerdote: “seus pecados estão perdoados”.

19 – Testemunhos de verdadeiros milagres na vida de minha mãe 
Dolores. Minha mãe devia ter 70 e poucos anos e começou a ter 
problemas no intestino. Ela não podia nem sair de casa. Um amigo 
meu marcou uma consulta com um oncologista do Hospital de Base. 
Fui com ela a este médico e, depois de examiná-la, ele disse que ela 
tinha um tumor no reto, e teria que fazer biópsia. O médico colheu 
um pouco do tecido, mandou para o laboratório e falou para mim 
que era câncer e que teria que operá-la. O exame ficou pronto daí 
a 15 dias e eu não falei nada para os meus irmãos porque, naquele 
mesmo instante, disse: “Coloco em suas mãos chagadas Senhor”, e isso 
deu-me uma grande tranquilidade. No dia marcado voltei à consulta 
e os exames não estavam no consultório. O médico pediu-me para ir 
buscá-los no laboratório do hospital. Confesso que fiquei meio preo-
cupada, abri o exame, mas não entendi nada. Falei com minha mãe: 
“Fique sentadinha aí que vou mostrar o resultado para o médico”. O 
médico abriu o envelope, leu e disse: “Não deu câncer, só um tumor 
benigno. Vou repetir o exame porque eu conheço câncer. Este tumor 
é câncer”. Eu disse para ele que podia até ser câncer e que ele poderia 
fazer quantos exames quisesse, porque Jesus colocou as suas mãos 
sobre a minha mãe e que não iria dar nada. Ele tirou tecidos mais 
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profundos e mandou para o laboratório. Daí 15 dias voltei e o exame 
já estava com ele, e ele me disse: “Seu Jesus é poderoso. Não é um 
tumor maligno, mas é bom que seja retirado, assim o intestino dela 
ficará bom”. Eu disse para ele: “Meu Jesus não, nosso”. E foi marcada 
a cirurgia. Fizeram outra biopsia e graças a Deus e à intercessão de 
Nossa Senhora correu tudo bem na cirurgia e ela ficou curada do 
intestino. Já foi uma grande graça a facilidade como foram feitas as 
consultas e a cirurgia, que já eram difíceis de marcar naquele tempo. 
Recordando-me hoje daqueles dias, vejo como Jesus estava e está 
perto de nós. Te louvo e agradeço a Tua infinita misericórdia, louvores 
e glórias a Ti. Eu tão pecadora. Tu sempre tens compaixão de nós sem 
merecimento nenhum, só pela Tua bondade. 

20 – A intercessão para cura é sempre valiosa. Aconteceu também 
com minha mãe. Nosso grupo servia a Deus, na Capelania Militar 
do Corpo de Bombeiros. O capelão era o Pe. Ivan. Eram ministrados 
os encontros de orações que começavam sexta à noite, sábado o dia 
inteiro e domingo até meio-dia, terminando com o almoço. Estes 
momentos eram ministrados uma vez em cada mês e somente para os 
bombeiros, e sempre estavam presentes de 80 a 100 bombeiros. Não 
tenho muita certeza, mas acho que no segundo ou terceiro estava tudo 
preparado, palestras, comidas. E minha mãe chegou em minha casa – 
eu morava no Guará – queixando-se de uma dor no ombro e que havia 
caído. Levei-a ao médico, que a examinou, deu uma receita para tirar 
a dor e disse que não era nada. Fui para aquele momento de oração 
na noite de sexta-feira e quando cheguei ela estava dormindo. Pensei: 
já melhorou. No dia seguinte perguntei como ela estava e disse que 
estava bem. Estavam em casa minhas duas filhas e fui para o encontro, 
estava bem cuidada. Logo depois do almoço, uma amiga minha que 
tinha celular – daqueles tijolões, como eram chamados – veio falando 
que uma das minhas filhas tinha levado minha mãe para o hospital e 
a outra estava ao telefone. Atendi e ela me disse: “A vovó está sendo 
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internada no Hospital de Base com o pulmão perfurado”. Levei um 
susto tão grande que desliguei o celular. A minha amiga ligou de novo 
e eu disse: “Isto não pode ser verdade. Nunca vi alguém perfurar o 
pulmão!”. E então a minha filha disse: “Mãe, não desliga porque estou 
passando aí agora para levá-la para o hospital”. Fui para o hospital e 
depois me disseram que fizeram uma oração em favor de minha mãe. 
Eu pensei que encontraria ela morta. Ela já estava no quarto sendo 
medicada, isto também era um milagre porque naquele tempo já era 
muito difícil ser atendida; nunca faltou atendimento para minha 
mãe. Passou sábado, o procedimento era drenar com uma canola e, 
enquanto saísse aquele sangue escuro, não estava bom. Ela também 
tinha fraturado uma costela, e aquela farpa que perfurou o pulmão. 
Passou domingo, e na segunda-feira o médico chegou por volta das 
8:00h e já haviam retirado a canola, já estava bem claro. Levaram-na 
para tirar radiografia na parte da manhã, e prepararam para dar alta 
para ela. Eu perguntei: “E a fratura da costela, como vai ser tratada?”. 
Olhando a última radiografia: não tem fratura nenhuma. Eu disse: 
“Foram as farpas da costela que perfuraram o pulmão!”. O médico 
disse: “A senhora tem certeza?”, e pediu à enfermeira para buscar a 
primeira radiografia em que constava a fratura da costela. Não deu 
mais alta e mandou tirar outra radiografia, que foi feita só no outro 
dia. Na quarta-feira o mesmo médico chegou com as três radiografias 
e disse: “Nunca vi tal coisa. A primeira tinha a fratura, a segunda não 
tinha nada, e a terceira tinha o lugar da fratura cicatrizada”. Louvado 
seja Deus que se manifesta a todos nós. Como disse Pe. Zezinho em 
uma música: cuide das coisas do Senhor que Ele cuidará das tuas. 
Exaltado seja este Nome que tem poder. Obrigada Senhor!

21 – Acontecimentos que só podem ser prodígios e milagres. A graça 
derramada na vida de minha mãe. Segundo Santo Agostinho, a graça 
é dada de graça... Santo Agostinho insiste em que a graça é dada de 
graça, pelo que esse nome lhe é dado. Ele insiste em que a graça não 
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é dada em recompensa a nossos méritos ou devido à nossa dignidade 
natural: “Trabalhei mais que todos, embora não eu, mas a graça de 
Deus que está comigo” (1 Coríntios 15:10), diz São Paulo. O mérito 
não é fruto do ato humano, mas da ação amorosa de Deus. Para Santo 
Agostinho, a verdadeira graça é aquela obtida pelos méritos de Jesus 
Cristo, aquela que não é natureza, mas a que salva a natureza.32 Por 
isso tenho plena convicção de que tudo isso que aconteceu em minha 
família vem da graça de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. 
Minha mãe começou com um tremor na mão direita e aquilo foi 
aumentando. Consegui, pela graça de Deus, marcar uma consulta com 
um neurocirurgião no Hospital de Base. Na sala de espera estavam 
várias pessoas com este tremor. Minha mãe até segurava com a mão 
esquerda a direita que tremia muito. Um cliente disse para mamãe: “A 
senhora pode ficar tranquila porque daqui a algum tempo a senhora 
estará como eu. É assim mesmo que começa, depois passa para a outra 
mão, e a senhora ficará como eu tremendo todo o corpo”. Quando 
ela entrou no consultório, o médico disse que era Mal de Parkinson 
e receitou alguns remédios (não me lembro quais) e marcou para ela 
voltar dali a três meses. Quando passou um mês, ela já não tremia 
mais. Parou de tomar os remédios e voltamos ao neurocirurgião. Ela 
estava curada, viveu mais de 20 anos sem que houvesse mais nada. 
E assim foi acontecendo curas de doenças que eram impossíveis de 
serem curadas. Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no 
fundo de uma agulha, Ele afirmou que isto era possível para Deus 
(Mateus 19:24-2626). No caso de minha mãe, isto aconteceu. Ela 
ficou curada de bursite no ombro, o cabelo da pálpebra inferior dela 
estava entrando nos seus olhos, conseguimos consultas e cirurgia 
plástica no HRAN. Lembro-me até do nome do médico que fez a 
cirurgia. Ele tem o nome do meu primeiro filho que foi morar no céu: 
Edmilson, dr. Edmilson. Lembro-me ainda que tinha quatro pessoas 
para internar que fariam a cirurgia, e só a minha mãe ficou e não 

32. SANTO AGOSTINHO. A Graça. p. 107.
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voltou para casa. Ela faleceu com 93 anos cercada de tratamentos, e 
sacerdotes que iam visitá-la. Assim foi morar no céu.

22 – Cura por entrega total nas mãos de Deus. Tenho um neto que, 
com 7 meses, começou a ter pneumonia, e daí para bronquite foi 
um pulo. Todas as vezes que ficava gripado, tinha a crise de bron-
quite. Isto me deixava arrasada. Quando ele completou 8 anos, em 
uma manhã começou aquela tosse seca. Meu coração vinha à boca. 
Eu estava pronta para ir à missa e pensei: não vou. Na época morava 
no Guará e participava da Eucaristia todos os dias. Fui, quando 
acabei de receber Jesus, fui para meu lugar e veio um pensamento: 
coloca o seu neto no meu altar. Eu pensei: não tenho coragem. Veio 
muito forte novamente o mesmo pensamento e eu disse comigo 
mesmo: que pensamento bobo. E veio ainda mais forte: coloca ele 
no meu Altar. Eu disse: Senhor isto é um pensamento ou o Senhor 
está falando comigo? Eu vou colocar, mas o Senhor me dê forças 
porque não sei o que o Senhor vai fazer com ele! Se ele vai morrer 
tende compaixão de mim. E fiz uma oração de entrega no Altar de 
Jesus, onde Ele fora sacrificado para honra e glória do Altíssimo. 
Cheguei em casa e meu neto ainda estava dormindo tranquilamente. 
Ele completou 29 anos em julho de 2016 e nunca mais teve bron-
quite. Assim Ele age conosco, porque é um Deus de misericórdia, e 
nos ama com amor eterno. 

O amor de Deus se difunde em nosso coração não por vontade própria, 
mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. (...) Bendize minha oh alma, 
ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos vossos benefícios, porque o 
Senhor recompensa os males com benefícios. É Ele que perdoa todas 
as nossas culpas, que cura todas as nossas enfermidades, é Ele quem 
resgata da morte a tua vida. E te dá como alimento o Pão do Céu 
(Romanos 5:5).
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23 – Recebi visitas queridas. Entre elas uma pessoa contou-nos que 
tinha um pecado gravíssimo, que cometera aos 14 anos, e nunca 
mais ela teve coragem de se confessar, já havia passado 47 anos. Eu 
perguntei a ela se queria se confessar, e ela disse que sim. Levantamos 
cedinho no sábado e ela confessou. Ano Extraordinário da Miseri-
córdia, alegria e alívio foi o que ela sentiu. No Domingo fomos à 
missa, e após a missa ela nos contou que havia anos que ela sentia 
dores horríveis por todo o corpo. Eu já havia percebido que ela tinha 
certa dificuldade em caminhar; ajoelhar, então, nem pensar! Vi que 
durante a missa ela se ajoelhou. Então, ela contou-nos que durante 
a noite, quando queria se virar na cama, teria que sentar, e percebeu 
que, após o sábado, virava-se tranquilamente sem nenhuma dor. 
Lembrou-se que tivera um sonho, que Nossa Senhora aspergia-a, aí 
ela começou a virar-se na cama sem nenhuma dor. Na segunda-feira 
caminhamos por horas – ela conhecia Brasília –, andamos por horas, 
subindo e descendo escadas, e ela não sentiu dor alguma.

Louvado seja Deus, e a intercessão de Nossa Senhora!
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Ainda, recomendamos a leitura da vida dos Santos.
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APÊNDICE 

SUGESTÕES DE LEITURA PARA OS QUE DESEJAM SER 
MISSIONÁRIOS E EVANGELIZADORES CATÓLICOS 
ORANTES

Caríssimos, nós, que estivemos, estamos e continuaremos a estar, 
enquanto assim Deus o quiser, orando para e com os irmãos, temos 
que nos preparar psicológica e espiritualmente, como nos diz a Carta 
aos Efésios no capítulo 6:

1 Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor; porque isto é justo. 
2 O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: Honra 
teu pai e tua mãe, 3 para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre 
a terra (Deuteronômio 5:16). 4 Pais, não exaspereis vossos filhos. 
Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. 5 Servos, 
obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de 
coração sincero, como a Cristo, 6 não por mera ostentação, só para 
agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom 
grado a vontade de Deus. 7 Servi com dedicação, como servos do 
Senhor e não dos homens. 8 E estai certos de que cada um receberá 
do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo quer 
livre. 9 Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as 
ameaças. E tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles 
como vosso, que não faz distinção de pessoas. 10 Finalmente, irmãos, 
fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. 11 Revesti-vos da 
armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. 12 
Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas 
contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal (espalhadas) nos ares. 
13 Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos 
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dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. 
14 Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com 
a couraça da justiça, 15 e os pés calçados de prontidão para anunciar 
o Evangelho da paz. 16 Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que 
possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai, 
enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra 
de Deus. 18 Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda 
circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de 
súplica por todos os cristãos. 19 E orai também por mim, para que me 
seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, 20 do qual 
eu sou embaixador, prisioneiro. E que eu saiba apregoá-lo publica-
mente, e com desassombro, como é meu dever! 21 E para que também 
vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o 
irmão muito amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. 
22 Eu vo-lo envio precisamente para isto: para que sejais informados 
do que se passa conosco e para que ele conforte os vossos corações. 
23 Paz aos irmãos, amor e fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. 24 A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus 
Cristo com amor inalterável e eterno (Efésios, capítulo 6).

Recomendamos a participação diária na Santa Eucaristia, a adoração 
ao Santíssimo Sacramento, a leitura diária da Bíblia, a reza do Rosário 
de Nossa Senhora e a devida devoção à Nossa Senhora, o Terço da 
Misericórdia, a participação nos Sacramentos, a leitura dos livros 
citados, a leitura da vida dos Santos e a devida devoção, a Liturgia 
das Horas etc. Aqui também colocaremos algumas orações que nos 
ajudaram na preparação dessa caminhada. 
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Orações:

Maria, Mãe de Deus

Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
Venho pedir a tua poderosa intercessão,
Recorrer a teu amparo, colocando também os meus entes queridos 
sob a proteção da Mãe amorosa 
Que tu és. Como nossa advogada, defendei a nossa causa,
Afasta para longe de nós todo mal,
Para que não sejamos vítimas das investidas do inimigo. 
Abençoe cada um de nós. 
Peça a teu filho, Jesus, a nossa cura interior, física, psicológica ou 
traumática.
Ao teu amparo recorremos agora e sempre, Santa Mãe de Deus e nossa 
Mãe.
Amém. 

Nossa Senhora do Rosário

Nossa Senhora do Rosário, purifica o nosso coração de quaisquer 
obstáculos que nos impeça de trilharmos nos caminhos de teu Filho.
Que a reza do Santo Rosário nos leve
ao caminho da santidade.
Que o amor nos conduza à verdadeira união 
com Deus, amor que tu conheces tão bem. 
Oferecemos todos os Rosários 
que rezamos a ti, com confiança, 
pela nossa Igreja, pelos nossos familiares, 
enfermos ou saudáveis. 
Amém. 
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Virgem Imaculada

Que agradastes a Deus e fostes eleita para ser sua Mãe, 
Olhai com misericórdia para nós que estamos
neste vale de lágrimas. 
Tu és a defensora dos cristãos, olhai com bondade 
Para nós pecadores.
Peça a seu Filho por cada um de nós.
Concedei-nos a graça de louvar o santo nome de seu Filho, seja na 
alegria seja na dor.
Precisamos da tua intercessão poderosa, para jamais cairmos no erro.
Fica sempre conosco, Mãe. 
Amém. 

Oração para pedir a bênção de Maria para a sua casa 

Senhor meu Deus, 
nunca permitais que eu Te perca.
Com Tua graça quero viver 
para Te adorar, Te glorificar por
todos os dias de minha vida. 
Viver sem Ti é um grande sofrimento, 
é como estar numa prisão. 
Pela intercessão da Virgem Maria, 
que cada dia eu possa caminhar contigo, 
sem jamais me afastar de Ti.
Amém. 

Oração de entrega 

Mãe, quero entregar a ti
Cada filho que está orando, 
Neste momento.



161

TESOURO ESCONDIDO

Que eles sejam cobertos 
Com teu manto de amor,
Eles e suas famílias. 
Cada problema entrego a ti, 
Mãe tão amorosa.
Maria, Mãe de misericórdia,
Concedei a todos os que estão
Em perigo sentirem seu amor materno.
Amém. 

Oração para pedir intercessão de Maria 

Ó Deus, Todo-Poderoso, 
Pela intercessão de Maria,
Nossa Mãe, socorrei os fiéis 
Que se alegram com sua proteção,
Livrando-os de todo mal neste
Mundo e dando-lhes a alegria do céu.
Filho bendito da Virgem Maria,
Rogai por nós. 
Amém. 

Ó Virgem Maria, minha boa Mãe,
quão felizes são aqueles e aquelas que, 
Não se deixando iludir por falsa 
Devoção para convosco,
seguem fielmente vossos passos, 
Obedecem aos vossos conselhos, 
Cumprem vossas ordens! 
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Felizes eternamente porque 
Jamais se perdeu um vosso servo fiel, 
Que tenha imitado vossas virtudes.
(São Luís Maria Grignion de Montfort)

Mãe de Deus e nossa Mãe,

Queremos neste dia colocar dentro
Do teu imaculado coração todas as
Nossas dificuldades.
E te agradecer por não nos deixar sós.
Porque confio em ti. 

Ó Maria! 

Vosso nome está em meus lábios e em 
meu coração desde que comecei a existir.
Desde minha infância
aprendi a amar-vos como filho, 
a invocar-vos nos perigos, 
a confiar na vossa intercessão.
Ledes em minha alma o desejo 
ardente de perscrutar a verdade,
de praticar a virtude, 
de ser prudente e justo,
forte e paciente 
para com todos os irmãos.
Ó Maria! 
Fortificai meu propósito de viver 
como fiel discípulo de Jesus 
para edificar a sociedade cristã e 
alegrar a Santa Igreja Católica.
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Ó Maria como vós em Belém e no Gólgota,
também quero permanecer 
sempre junto de Jesus.

(João XXIII, Breviário) 

Atraí-me para vós, ó Virgem Maria,

Atraí-me para vós a fim de que eu corra
ao odor de vossos perfumes. 
Atraí-me para vós porque me impede 
O peso dos pecados...
Atraí-me para vós, porque a malícia 
Dos perversos me engana...
Como ninguém vai ao vosso 
Filho bendito se não o leva o pai, 
Assim também, de certo modo, posso dizer:
ninguém vai ao vosso Filho glorioso 
Se não o atraís com vossas 
Santíssimas súplicas...
Com palavras e exemplos ensinais 
A verdadeira sabedoria,
porque sois mestra da sabedoria de Deus.
Alcançais a graça aos pecadores e prometeis
a glória a quem vos honra.
Encontrastes graça junto de Deus,
Ó dulcíssima Virgem Maria... 
Santificada no seio materno, 
Saudada pelo Anjo, 
Repleta do Espírito Santo, 
Vós que concebestes o Filho de Deus...
e recebestes estas graças, 
Ó humilíssima Virgem Maria,
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não só para vós, mas também para nós, 
A fim de nos assistirdes em todas 
As nossas necessidades.
Amém. 

(R. Giordano)

Novena da Rainha da Paz

Santa Maria, Mãe de Deus, nós vos proclamamos
a Rainha da Paz,
porque recebestes de Jesus o dom da paz,
quando no Cenáculo, com os discípulos, 
recebestes o Espírito Santo.
Sois de fato Rainha da Paz, 
porque sempre cultivastes a bem-aventurança de Jesus:
Felizes os que constroem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus.
Rogai ao Pai que nos envie, por meio de Jesus, 
o seu Espírito de Paz.
Que este nos ensine a obediência à lei de Deus, 
a adesão à Sua vontade, o amor aos irmãos, 
base para que haja nas famílias e na sociedade, 
o Reino de Justiça, de Amor e Paz que Jesus deseja.
Rogai a Jesus por mim nesta hora difícil que atravesso.
Alcançai de Jesus para mim este meu insistente pedido.
(Fale com Maria e peça a graça que deseja).
Sei que devo produzir frutos de vida e santidade.
Devo ser atuante na Igreja de Jesus.
Procurarei trabalhar pelo Reino de Jesus, na sua Igreja.
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Buscarei sempre a minha conversão pessoal,
pela oração, pela leitura da Bíblia,
pelo jejum, pela confissão mensal para alcançar a paz.
Santa Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. 

(Dom Ávila, 1995)

Quero trazer, 

Para bem perto de ti, 
todos os teus filhos, 
que receberam tantas graças, 
pela tua intercessão, 
e juntos te coroar 
como nossa Rainha, 
Mãe do Rei do universo. 
Sendo Mãe do Rei 
só podemos chamá-la 
Rainha e Senhora nossa. 
Obrigada pela proteção 
de Mãe amorosa, que tu és. 

Ó doce Mãe,

Vós sois o modelo da minha vida,
Vós sois minha aurora brilhante,
Em vós mergulho, toda elevada,
Ó Mãe Virgem Imaculada.
Em vós vejo refletido um raio de Deus.
Vós me ensinais como amar o Senhor.
Em meio às tempestades vós sois
Meu escudo e defesa contra o inimigo.
Santa Faustina. 
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A ti, ó Santa Mãe de Deus,

Acorremos confiantes, ardentes,
Advogada e muralha invulnerável.
Mãe de Deus, Senhora nossa,
Apressa-te em livrar-nos dos perigos,
Tu, a única a proteger-nos sem demora.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 

Virgem cheia de graça, 

Bem sei, em Nazaré vivestes pobremente, 
sem nada pedir.
Nem êxtases, nem milagres,
nem arrebatamentos
Abrilhantaram vossa vida, 
ó Rainha dos eleitos.
São tantos nesta terra,
os pobres, os humildes.
Podem eles erguer a vós o olhar,
sem temor.
Sois Mãe incomparável, 
Mãe que vai com eles pelo caminho comum,
para guiá-los ao céu.
Quero viver convosco, amada Mãe,
neste duro exílio, e seguir-vos
todos os dias. Mergulho
arrebatada, em vossa contemplação
E descubro os abismos de
amor de vosso coração!
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Todos os meus
temores se desvanecem sob
vosso olhar materno, que me ensina
a sofrer e a gozar.

(Santa Terezinha do Menino Jesus) 

Mãe de Deus, Mãe de todos nós,

quero neste momento colocar em
tuas mãos amorosas nossas
dificuldades e aflições.
Ensina-nos a ouvir o teu bendito
Filho nosso Senhor Jesus Cristo.
Peço pelos nossos familiares
que mais necessitam,
principalmente de cura interior,
Caminhe com seu Filho,
por aqueles lugares, que só tu podes ir.
Mãe amada, teu Filho conhece
as nossas necessidades,
seja de cura interior, cura física,
psicológica ou dos traumas.
Coloco todo nosso ser em
tuas mãos.
Amém!

Maria Mãe das Mães. 

Maria nossa companheira.
Maria intercessora. 
Livra-nos das tentações.
Livra-nos das seduções 
que nos arrastam para o mal.



ALTAIR ALVES COSTA DE CASTRO E GRAZIELA CAMPOS DA SILVEIRA E SILVA

168

Fortalece nossa resistência nos 
momentos de perseguição.
Maria fique com cada um de nós 
que somos seus filhos.
Amém.

Maria, teu nome é Santo porque tu és Santa,

Imaculada Virgem 
Mãe de Deus e nossa Mãe, 
nós te veneramos, 
Mãe misericordiosa e pura.
Pedimos por aqueles que não te reconhecem
como a Mãe de Deus, 
não entendem a tua grandeza, 
tua santidade e beleza sem igual.
Nós te amamos por aqueles que não te amam.
Mãe doce, sublime, amorosa, digna, 
obra-prima de Deus.
Amém!

Maria, minha Mãe.

És bendita entre todas 
As mulheres da terra,
E bendito é o fruto que 
Nasceu do teu ventre.
Maria alegra-te, ó cheia de graça,
O Senhor é contigo.
És feliz porque crestes, pois em ti a palavra de Deus 
Vai cumprir-se conforme disse. 
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Oração de louvor. 

Pai, 
Te glorifico pelas maravilhas 
que fizestes acontecer 
Na vida de Maria, 
Mãe de Jesus e nossa Mãe. 
Obrigado Mãe Imaculada, 
Cheia de graça, pelo seu sim.
A consequência deste sim é 
A nossa redenção. 
Obrigado por cuidar de todos nós 
Com tanto carinho, 
Intercedendo por nós, 
Todas as vezes que aproximamos de ti com o coração aberto. 
Obrigado por tratar-nos com 
Tanta ternura. 
Amém!

Oração de Santa Terezinha do Menino Jesus pelos Sacerdotes

Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sob 
a proteção do Vosso Coração Amabilíssimo. Conservai ilibadas as 
suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o Vosso Corpo Santís-
simo. Conservai puros os seus lábios, tintos pelo Vosso Preciosíssimo 
Sangue. Conservai puros e desapegados dos bens da terra, os seus 
corações que foram saciados com o sublime caráter do Vosso Glorioso 
Sacerdócio. Fazei-os crescer no amor e na fidelidade para convosco e 
preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes, também, juntamente 
com o poder que têm de transformar o pão e vinho em Vosso Corpo 
e Sangue, o poder de transformar os corações das pessoas. Abençoai 
os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa 
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da vida eterna. Maria, Rainha do Clero, rogai por nós e obtende-nos 
numerosos e santos sacerdotes.

Ó Maria, fica sempre em meus lábios

e em meu coração, 
para que eu possa sempre impetrar o
socorro de tua oração! 
Não esqueço os teus 
ensinamentos, seguindo
teus exemplos não me abaterei!
Invoco-te,
não perderei a esperança.
Se pensar em ti não resvalarei!
Com tua proteção, 
de nada terei medo
e experimentarei em mim o que 
significa o teu nome, ó Maria!
Amém. 

Virgem Maria, 

Tu és nossa terníssima Mãe!
Aquela que nos trouxe o Salvador.
Como não vos amar, 
ó Maria, por este tão grande amor 
para conosco? 
Tu deste tudo que tinha 
e isto é amor verdadeiro. 
Quanta generosidade ao dizer sim,
“faça-se”. 
Não pensou nas consequências 
deste amor,
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não pensou em si mesma, 
doou todo teu ser 
para cooperar com a salvação 
do mundo. 
No alto do calvário 
tu estavas lá em pé, 
acolhendo toda a humanidade, 
quando teu amado Jesus, 
disse a João: “eis aí tua Mãe”.
Apesar da desolação, 
da dor ao ver Jesus 
vertendo o seu sangue, 
tu nos acolheste,
Mãe amorosa e terna. 
ofereceste o Teu Imaculado Coração unido ao Sagrado Coração
de Vosso Filho Jesus Cristo,
nosso Senhor e único Deus. 
Obrigada Maria, porque ainda
continuas a rogar por nós, 
jamais nos desampara.
Amém!

Oh! Boa e terna Mãe e 

verdadeira Mãe de Misericórdia,
que nestes últimos tempos vos
denominastes “Mãe toda Misericórdia”, 
eu venho suplicar-vos
que useis de misericórdia para comigo. 
Quanto maior for a minha miséria, 
tanto mais deveis aumentar vossa compaixão. 
Eu sei, absolutamente que não mereço a graça 
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preciosa que vos peço, eu que vos tenho entristecido 
tantas e tantas vezes, ofendendo o vosso Divino Filho. 
Mas se fui culpado, muito culpado, arrependo-me 
sinceramente de ter ferido o coração
tão terno de Jesus e o Vosso. 
Amém!

“Lembrai-vos” – Oração de S. Bernardo à Virgem Maria

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, 
que nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles 
que têm recorrido à Vossa proteção, 
implorado a Vossa assistência, 
e reclamado o Vosso socorro, 
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança, 
a Vós, Virgem entre todas singular, 
como a Mãe recorro, 
de Vós me valho e, 
gemendo sob o peso dos meus pecados, 
me prostro aos Vossos pés. 
Não desprezeis as minhas súplicas, 
ó Mãe do Filho de Deus humanado, 
mas dignai-vos 
de as ouvir propícia 
e de me alcançar o que vos rogo. 
Amém.
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ANEXOS

1. PAPA FRANCISCO NOS 50 ANOS DA RCC: 
AVANCEM COM FORÇA, NA DIVERSIDADE 
RECONCILIADA!

Fiéis de 120 países participaram da Vigília ecumênica de Pentecostes no Circo Máximo - ANSA

04/06/2017 10:39

PARTILHA:

Cidade do Vaticano (RV) – Na tarde deste sábado, 3 de junho, o 
Papa Francisco presidiu a Vigília ecumênica de Pentecostes no Circo 
Máximo, em Roma, no âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da 
Renovação Carismática Católica. Eis seu pronunciamento na íntegra:
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Irmãos e irmãs, obrigado pelo testemunho que dais hoje, aqui: 
obrigado! Faz-nos bem a todos, faz bem também a mim, a todos!

No primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos lemos: «E 
comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, 
mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que 
ouvistes — disse ele — da minha boca: João batizou na água, mas vós 
sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias» (1, 4-5).

«E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes 
então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram 
sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e come-
çaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que 
falassem» (At 2, 1-4).

Hoje estamos aqui como num Cenáculo ao ar livre, e também com 
o coração aberto à promessa do Pai. Estamos reunidos «todos nós 
crentes», todos aqueles que professam que «Jesus é o Senhor», «Jesus 
is the Lord». Muitos vieram de diversas partes do mundo e o Espírito 
Santo reuniu-nos para estabelecer vínculos de amizade fraterna que 
nos encorajem no caminho rumo à unidade, a unidade para a missão: 
não para estar parados, não, para a missão, para proclamar que Jesus é 
o Senhor — «Jesús es el Señor»— para anunciar juntos o amor do Pai 
por todos os seus filhos! Para anunciar a Boa Nova a todos os povos! 
Para demonstrar que a paz é possível. Não é muito fácil demonstrar ao 
mundo de hoje que a paz é possível, mas em nome de Jesus podemos 
demonstrar com o nosso testemunho que a paz é possível! Mas é 
possível se estivermos em paz entre nós. Se acentuarmos as diferenças, 
estaremos em guerra entre nós e não poderemos anunciar a paz. A paz 
é possível a partir da nossa confissão que Jesus é o Senhor e da nossa 
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evangelização nesta estrada. É possível. Mesmo mostrando que temos 
diferenças — mas isto é óbvio, temos diferenças — mas que desejamos 
ser uma diversidade reconciliada. Então, não devemos esquecer esta 
palavra, mas dizê-la todos: diversidade reconciliada. E esta palavra 
não é minha, não é minha. É de um irmão luterano. Diversidade 
reconciliada.

E agora estamos aqui e somos numerosos! Reunimo-nos para rezar 
juntos, para pedir a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós a fim 
de que possamos sair pelas ruas da cidade e do mundo para proclamar 
o senhorio de Jesus Cristo.

O livro dos Atos afirma: «Partos, Medos, Elamitas; os que habitam a 
Macedónia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, 
o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene; peregrinos romanos, 
judeus ou prosélitos, cretenses e árabes; ouvimo-los publicar em nossas 
línguas as maravilhas de Deus» (2, 9-11). Falar a mesma língua, ouvir, 
compreender... Há diferenças, mas o Espírito faz-nos entender a 
mensagem da ressurreição de Jesus na nossa própria língua.

Estamos aqui reunidos crentes provenientes de 120 países do mundo, 
para celebrar a obra soberana do Espírito Santo na Igreja, que teve 
início há 50 anos e deu vida a... uma instituição? A uma organização? 
Não. A uma corrente de graça, uma corrente de graça da Renovação 
Carismática Católica. Obra que nasceu... católica? Não. Nasceu 
ecumênica! Nasceu ecumênica porque é o Espírito Santo quem cria 
a unidade e é o mesmo Espírito Santo que deu a inspiração para que 
fosse assim! É importante ler as obras do cardeal Suenens sobre isto: é 
muito importante!

A vinda do Espírito Santo transforma homens fechados por causa do 
medo em testemunhas corajosas de Jesus. Pedro, que renegara Jesus 
por três vezes, repleto da força do Espírito Santo proclama: «Que toda 



ALTAIR ALVES COSTA DE CASTRO E GRAZIELA CAMPOS DA SILVEIRA E SILVA

176

a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza que este Jesus, 
que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo» (At 2, 36). 
Esta é a profissão de fé de cada cristão! Deus constituiu Senhor e 
Cristo aquele Jesus que vós crucificastes ou que foi crucificado. Estais 
de acordo com esta profissão de fé? [respondam: Sim!] É a nossa, de 
todos, todos, a mesma!

A Palavra prossegue dizendo: «Todos os fiéis viviam unidos e tinham 
tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e divi-
diam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Vendiam: 
ajudavam os pobres. Havia alguns espertos — pensemos em Ananias 
e Safira, há sempre — mas todos crentes, a maioria, ajudavam-se uns 
aos outros. Unidos de coração frequentavam todos os dias o templo. 
Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza 
de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. 
E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da 
salvação» (2, 44-47). A comunidade crescia, e havia o Espírito que 
inspirava. Eu gosto muito de pensar em Filipe, quando o anjo lhe 
diz: «Vai em direção do caminho que desce a Gaza» e procura aquele 
prosélito, ministro da economia da rainha da Etiópia, Candace. Era 
um prosélito e lia Isaías. E Filipe explicou-lhe a Palavra, proclamou 
Jesus, e aquele converteu-se. Num dado momento, disse: “Mas aqui 
há água: quero ser batizado”. Foi o Espírito que impeliu Filipe a ir 
ali, e foi desde o início o Espírito quem impeliu todos os crentes a 
proclamar o Senhor.

Hoje escolhemos reunir-nos aqui, neste lugar — disse o pastor Traet-
tino — porque aqui, durante as perseguições foram martirizados alguns 
cristãos, para o deleite daqueles que assistiam. Hoje há mais mártires 
do que ontem! Hoje há mais mártires, cristãos. Aqueles que matam os 
cristãos, antes de os assassinar não lhes perguntam: «És ortodoxo? És 
católico? És evangélico? És luterano? És calvinista?». Não. «És cristão?» 
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— «Sim»: degolam imediatamente. Hoje há mais mártires do que nos 
primeiros tempos. E este é o ecumenismo do sangue: une-nos o teste-
munho dos nossos mártires de hoje. O sangue cristão é derramado 
em diversos lugares do mundo! Hoje é mais urgente do que nunca a 
unidade dos cristãos, unidos por obra do Espírito Santo, na oração e 
na ação em prol dos mais débeis. Caminhar juntos, trabalhar juntos. 
Amar-nos. Amar-nos. E juntamente procurar explicar as diferenças, 
chegar a um acordo, mas a caminho! Se permanecermos parados, sem 
caminhar, nunca, nunca concordaremos. É assim, porque o Espírito 
nos quer a caminho.

Cinquenta anos de Renovação Carismática Católica. Uma corrente 
de graça do Espírito! E por que corrente de graça? Porque não há 
fundadores, nem estatutos, nem órgãos de governo. Claramente nesta 
corrente surgiram várias expressões que, sem dúvida, são obras humanas 
inspiradas pelo Espírito, com vários carismas, e todas ao serviço da 
Igreja. Mas não se podem colocar barragens à corrente, nem se pode 
fechar o Espírito Santo numa gaiola!

Passaram cinquenta anos. Quando se chega a essa idade as forças 
começam a diminuir. É a metade da vida — na minha terra dizemos 
“el cinquentazo” — as rugas tornam-se mais profundas — a não ser que 
nos maquilhemos, mas há rugas — os cabelos grisalhos aumentam e 
começamos também a esquecer-nos de algumas coisas...

Cinquenta anos é um momento da vida oportuno para parar e fazer uma 
reflexão. É o momento da reflexão: metade da vida. Eu diria: é o momento 
para ir em frente com mais força, deixando para trás a poeira do tempo 
que permitimos que se acumulasse, agradecendo aquilo que recebemos e 
enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo!

O Pentecostes faz nascer a Igreja. O Espírito Santo, a promessa do 
Pai anunciada por Jesus Cristo, é Aquele que faz a Igreja: a esposa do 
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Apocalipse, uma única esposa! Afirmou o pastor Traettino: o Senhor 
tem uma esposa!

O dom mais precioso que todos recebemos é o Batismo. E agora o 
Espírito conduz-nos pelo caminho de conversão que atravessa todo 
o mundo cristão e é mais um motivo para que a Renovação Carismá-
tica Católica seja um lugar privilegiado a fim de percorrer a estrada 
rumo a unidade!

Esta corrente de graça é para toda a Igreja, não só para alguns, e 
ninguém de nós é o “senhor” e todos os outros são servos. Não. Todos 
somos servos desta corrente de graça.

Juntamente com esta experiência, lembrais constantemente à Igreja o 
poder da oração de louvor. Louvor que é a oração de gratidão e de ação 
de graças pelo amor gratuito de Deus. Pode acontecer que alguém não 
goste deste modo de rezar, mas não há dúvida que se insere plenamente 
na tradição bíblica. Por exemplo, os Salmos: David dançava diante da 
Arca da Aliança, cheio de júbilo... E por favor, não caiamos na atitude 
dos cristãos com o “complexo de Micol”, que se envergonhava pelo 
modo como David louvava a Deus [dançando em frente da Arca].

Júbilo, alegria, felicidade fruto da mesma ação do Espírito Santo! O 
cristão ou experimenta a alegria no seu coração ou significa que algo 
não funciona. A alegria do anúncio da Boa Nova do Evangelho!

Jesus na Sinagoga de Nazaré lê o trecho de Isaías. Leio: «O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar 
a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar 
aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em 
liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor» (Lc 
4, 18-19; cf. 61, 1-2). A boa nova: não esqueçamos isto. O jubiloso 
anúncio: o anúncio cristão é sempre jubiloso.
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O terceiro documento de Malines, «Renovação Carismática e Serviço 
ao Homem», escrito pelo cardeal Suenens e pelo bispo Hélder Câmara, 
é claro: renovação carismática e também serviço ao homem.

Batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. As três coisas 
estão ligadas de forma indissolúvel. Posso dar louvor profundamente, 
mas se eu não ajudar os mais necessitados, não é suficiente. «Não havia 
entre eles necessitado algum» (At 4, 34), estava escrito no Livro dos Atos.

Não seremos julgados pelo nosso louvor, mas por quanto fizemos por 
Jesus. «Mas Senhor, quando foi que fizemos isto por ti? Todas as vezes 
que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim 
mesmo que o fizestes» (cf. Mt 25, 39-40).

Queridas irmãs e caros irmãos, desejo-vos um tempo de reflexão, de 
memória das origens; um tempo para que deixeis para trás todas as 
coisas acrescentadas pelo próprio ego, transformando-as em escuta 
e acolhimento jubiloso da ação do Espírito Santo, que sopra onde e 
como quer!

Agradeço à Fraternidade Católica e a ICCRS por ter organizado este 
Jubileu de Ouro, e estas Vésperas. E agradeço a cada um dos voluntá-
rios que a tornaram possível, muitos dos quais se encontram aqui. Quis 
saudar os membros da equipa do gabinete quando cheguei, porque 
sei que trabalharam muito! E sem ser pagos! Trabalharam muito. A 
maioria são jovens de diversos continentes! Que o Senhor os abençoe 
abundantemente!

Agradeço especialmente o fato de que o pedido, que vos fiz há dois 
anos, de dar à Renovação Carismática mundial um único serviço inter-
nacional com base aqui, tenha começado a concretizar-se nos Atos 
Constitutivos deste novo serviço único. É o primeiro passo, outros se 
seguirão, contudo em breve a unidade, obra do Espírito Santo, será uma 
realidade. «Eis que eu renovo todas as coisas», diz o Senhor (Ap 21, 5).
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Obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo que destes à 
Igreja nestes cinquenta anos! A Igreja conta convosco, com a vossa fide-
lidade à Palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e o testemunho 
de vidas transformadas pelo Espírito Santo!

Compartilhar com todos na Igreja o Batismo no Espírito Santo, louvar 
o Senhor sem cessar, caminhar juntamente com os cristãos de diversas 
Igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação para com os mais 
necessitados. Servir os mais pobres e os enfermos, eis o que a Igreja e 
o Papa esperam de vós, Renovação Carismática Católica, mas de vós 
todos: todos, todos vós que entrastes nesta corrente de graça! Obrigado.

Fonte: <http://br.radiovaticana.va/news/2017/06/04/papa_nos_50_anos_da_rcc_avancem_
com_for%C3%A7a!/1316852>.
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2. DISCURSO DO PAPA FRANCISCO À 
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

Segunda-feira, 2 de junho de 2014, 11h23 

Modificado: terça-feira, 3 de junho de 2014, 10h48 

DISCURSO
Papa Francisco fala aos participantes da 37ª Convocação Nacional 
da Renovação Carismática Católica Domingo, 1º de junho de 2014

Boletim da Santa Sé
Tradução: Liliane Borges

Queridos irmãos e irmãs!

Eu os agradeço pela acolhida. Certamente alguém falou para os orga-
nizadores que eu gosto muito dessa música, “Vive Jesus, o Senhor”. 
Quando eu celebrava na catedral de Buenos Aires a Missa com a Reno-
vação Carismática, após a consagração, e depois de alguns segundos de 
adoração em línguas, cantávamos esta canção com tanta alegria e com 
força, como vocês cantaram hoje. Obrigado! Senti-me em casa!
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Agradeço a Renovação no Espírito, o I’CCRS e a Fraternidade Católica, 
por este encontro com vocês, que me dá tanta alegria. Agradeço 
também a presença dos primeiros que tiveram uma forte experiência 
do poder do Espírito Santo, creio que a Paty esteja aqui… Vocês, 
Renovação Carismática, receberam um grande presente do Senhor. 
Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo como “uma corrente 
de graça” na Igreja e para a Igreja. É isto que os define: “uma corrente 
de graça”.

O primeiro dom do Espírito Santo, qual é? O dom de si mesmo, que 
é amor e te faz apaixonar-se por Jesus. E este amor muda a vida. Por 
esta razão, se diz “nascer de novo para a vida no Espírito”. Como Jesus 
disse a Nicodemos. Vocês receberam o grande dom da diversidade 
dos carismas, a diversidade que leva à harmonia do Espírito Santo, ao 
serviço da Igreja.

Quando penso em vocês carismáticos, me vem a mesma imagem da 
Igreja, mas de um modo particular: penso em uma grande orquestra, 
na qual, cada instrumento é diferente do outro, e também as vozes são 
diferentes, mas todos são necessários para a harmonia da música. São 
Paulo nos diz, no capítulo 12 da Primeira Carta aos Coríntios.

Portanto, como é uma orquestra, ninguém na Renovação pode pensar 
em ser mais importante ou maior que o outro, por favor! Porque, 
quando alguém de vocês pensa que é mais importante que o outro, 
maior que o outro, começa a peste! Ninguém pode dizer: “Eu sou o 
chefe”. Vocês, como toda a Igreja, têm um só chefe, um só Senhor: 
o Senhor Jesus. Repitam comigo: Quem é o chefe da Renovação? 
O Senhor Jesus! Quem é o chefe da Renovação? (Os participantes 
repetem) O Senhor Jesus! E podemos dizer isso com a potência que nos 
dá o Espírito Santo, porque ninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor”, 
sem o Espírito Santo.
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Como vocês devem saber – porque as notícias correm – nos primeiros 
anos da Renovação Carismática, em Buenos Aires, eu não amava muito 
esses carismáticos. E eu dizia a eles: “Parecem uma escola de samba! ”. 
Eu não partilhava da maneira deles rezarem e tantas coisas novas que 
estavam acontecendo na Igreja. Depois disso, eu comecei a conhecê-
-los e eu finalmente entendi o bem que a Renovação Carismática faz 
a Igreja. E essa história, que vai desde “escola de samba” para a frente, 
termina de uma forma especial: alguns meses antes de participar no 
Conclave, fui nomeado pela Conferência Episcopal, o assistente espiri-
tual da Renovação Carismática na Argentina.

A Renovação Carismática é uma grande força no serviço do Evangelho, 
na alegria do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo que os fez 
descobrir o amor de Deus por todos os seus filhos e o amor pela Palavra.

Nos primeiros tempos diziam que vocês carismáticos estavam sempre 
com uma Bíblia, o Novo Testamento … Vocês ainda fazem isso? [A 
multidão] Sim! Eu não tenho tanta certeza! Se não, voltem a este 
primeiro amor, sempre levar no bolso, na bolsa, a Palavra de Deus! E 
ler um trecho. Sempre com a Palavra de Deus.

Vocês, o povo de Deus, o povo da Renovação Carismática, tenha 
cuidado para não perder a liberdade que o Espírito Santo vos deu!

O perigo para a Renovação, como costuma dizer sempre, o nosso 
querido padre Raniero Cantalamessa, é a organização excessiva: o 
perigo de organização excessiva.

Sim, vocês precisam de organização, mas não percam a graça de deixar 
Deus ser Deus! “No entanto, não há maior liberdade do que deixar-se 
guiar pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo, e permitir 
que Ele nos ilumine, nos guie, nos oriente, nos impulsione para onde 
Ele quer. Ele sabe o que é necessário em todas as épocas e em todos os 
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momentos. Isso significa ser misteriosamente fecundo! ” (Exortação 
Evangelii Gaudium, 280).

Um outro perigo é o de tornarem-se “controladores” da graça de Deus. 
Muitas vezes, os responsáveis (eu gosto mais do nome de “servos”) de 
algum grupo ou algumas comunidades tornam-se, talvez inconscien-
temente, os administradores da graça, decidindo quem pode receber a 
oração da efusão no Espírito e quem não pode. Se alguém faz assim, 
por favor, não faça mais isso, não faça mais isso! Vocês são dispensa-
dores da graça de Deus, e não controladores! Não imponham uma 
alfândega ao Espírito Santo!

Nos Documentos de Malines, vocês têm um guia, um percurso seguro 
para não errar o caminho. O primeiro documento é: Orientação 
teológica e pastoral33. O segundo é: Renovação Carismática e Ecume-
nismo, escrito pelo Cardeal Suenens, grande protagonista do Concílio 
Vaticano II. O terceiro é: Renovação Carismática e serviço ao homem, 
escrito pelo Cardeal Suenens e por Dom Helder Câmara.

Este é o percurso de vocês: evangelização, ecumenismo espiritual, 
cuidado com os pobres e necessitados e acolhida dos marginalizados. 
E tudo isso tendo como base a adoração! O fundamento da Renovação 
é adorar a Deus!

Me pediram para dizer o que o Papa espera da Renovação.

A primeira coisa é a conversão ao amor de Jesus que muda a vida e 
faz do cristão uma testemunha do Amor de Deus. A Igreja espera esse 
testemunho de vida cristã e o Espírito nos ajuda a viver a coerência do 
Evangelho para a nossa santidade.

33. SUENENS, Cardeal e outros – “Orientações teológicas e Pastorais da Renovação Caris-
mática Católica”, Edições Loyola, 1975 (documento de Malines).
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Espero de vocês que partilhem com todos, na Igreja, a graça do Batismo 
no Espírito Santo (expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos).

Espero de vocês uma evangelização com a Palavra de Deus que anuncia 
que Jesus é vivo e ama a todos os homens.

Que vocês deem um testemunho de ecumenismo espiritual com todos 
os irmãos e irmãs de outras Igrejas e comunidades cristãs que creem em 
Jesus como Senhor e Salvador.

Que vocês permaneçam unidos no amor que o Senhor Jesus pede a 
nós e a todos os homens, na oração ao Espírito Santo para chegar a 
esta unidade, que é necessária para a evangelização, em nome de Jesus. 
Lembrem-se que a “Renovação Carismática é por sua própria natureza 
ecumênica … a Renovação Católica se alegra com aquilo que o Espírito 
Santo realiza em outras Igrejas” (1 Malines 5,3).

Aproximem-se dos pobres, dos necessitados, para tocar neles, nas 
feridas de Jesus. Aproximem-se, por favor! Procurem a unidade 
na Renovação, porque a unidade vem do Espírito Santo e nasce da 
unidade da Trindade. A divisão, vem de quem? Do demônio! A divisão 
vem do demônio. Fujam das lutas internas, por favor! Entre vocês, elas 
não devem existir!

Quero agradecer ao I’CCRS e a Fraternidade Católica, os dois orga-
nismos de Direito Pontifício do Pontifício Conselho para os Leigos, 
a serviço da Renovação mundial, empenhados em preparar a reunião 
mundial de padres e bispos, a ser realizada em junho do próximo 
ano. Eu sei que decidiram compartilhar também o mesmo escritório 
e trabalhar em conjunto, como um sinal de unidade e para gerenciar 
melhor os seus recursos. Estou muito satisfeito. Eu também quero 
agradecer-lhes, porque já estão organizando o Grande Jubileu do 2017.
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Irmãos e irmãs, recordem: adorar a Deus, o Senhor! Este é o funda-
mento! Adorar a Deus. Busquem a santidade na nova vida do Espírito 
Santo. Sejam dispensadores da graça de Deus. Evitem o perigo da 
excessiva organização.

Saiam pelas ruas para evangelizar, anunciando o Evangelho. Recordem 
que a Igreja nasceu “em saída”, naquela manhã de Pentecostes. Apro-
ximem-se dos pobres e toquem neles, nas feridas de Jesus. Deixai-vos 
guiar pelo Espírito Santo, com liberdade; e por favor, não engaiolem o 
Espírito Santo! Com liberdade!

Busquem a unidade da Renovação, unidade que vem da Trindade! E 
espero todos vocês, carismáticos de todo o mundo, para celebrar, junto 
com o Papa, o vosso grande jubileu, em Pentecostes de 2017, na Praça 
São Pedro! Obrigado!

Fonte: <https://noticias.cancaonova.com/especiais/pontificado/francisco/discursos/discurso-
do-papa-a-renovacao-carismatica-catolica/>.

3. PALAVRAS DO PROF. AQUINO

A Igreja, desde o Concílio Vaticano II, confiando nos leigos abriu-
-lhes as portas da evangelização. Mas isso tem uma consequência séria; 
é preciso que nós leigos estejamos preparados para pregar ao povo 
segundo aquilo que nos ensina a Igreja, e não aquilo que escolhemos 
pregar. Só a Igreja recebeu de Cristo o carisma de ensinar sem erro e de 
participar de sua infalibilidade. Diz o Catecismo da Igreja que:

“Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos Apóstolos, 
Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação em sua própria infa-
libilidade, ele que é a Verdade” (n. 889).
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De modo especial, os Catequistas, que exercem uma missão tão impor-
tante na Igreja, precisam conhecer muito bem o que ela nos ensina, 
tudo que recebeu do Espírito Santo, desde Cristo até hoje.

Cristo continua a chamar os pregadores “de todas as horas”: “Ao sair 
pelas nove horas da manhã, viu outros, que estavam ociosos, e disse-
-lhes: Ide vós também para a minha vinha” (Mt 20, 3-4).

Na exortação “Catechesi Tradendae”, São João Paulo II disse que: “A 
catequese foi sempre considerada pela Igreja como uma das suas tarefas 
primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos 
Apóstolos uma última ordem: fazer discípulos de todas as nações e ensi-
nar-lhes a observar tudo aquilo que lhes tinha mandado (cf. Mt 28,19).

Disse o Papa: “Todos os catequistas deveriam poder aplicar a si próprios 
a misteriosa palavra de Jesus: “A minha doutrina não é minha mas 
d’Aquele que me enviou” (Jo. 7,16). Está enunciado nesta passagem 
um tema frequente no quarto Evangelho: (cf. Jo. 3,34; 8,28; 12,49 s.; 
14,24; 17,8.14. 13). É isso que faz São Paulo, ao tratar de um assunto 
de grande importância: “Eu aprendi do Senhor isto, que por minha vez 
vos transmiti” (1 Cor 11,23). A Igreja também nos adverte na Apos-
tolicam Actuositatem: “Grassando em nossa época gravíssimos erros 
que ameaçam inverter profundamente a religião, este Concílio [Vat II] 
exorta de coração todos os leigos que assumam mais conscientemente 
suas responsabilidades na defesa dos princípios cristãos” (Apostolicam 
Actuositatem, 6).

Que frequente e assíduo contato com a Palavra de Deus transmitida 
pelo Magistério da Igreja, que familiaridade profunda com Cristo e com 
o Pai, que espírito de oração e que desprendimento de si mesmo deve 
ter um catequista, para poder dizer: “A minha doutrina não é minha”!
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Ninguém prega em seu próprio nome, mas é enviado pela Igreja; então, 
o pregador precisa ser fiel à Igreja que representa. Esta é a segurança de 
quem prega. Assim pode “pregar com autoridade”, como Jesus, certo 
de que ensina o que Deus quer. 

Prof. Felipe Aquino

Fonte: <http://cleofas.com.br/a-responsabilidade-dos-pregadores/>.

4. PALAVRAS DOS PAPAS PARA A RCC

26 de janeiro de 2013 

Paulo VI

“Nada é mais necessário para o mundo como está, cada vez mais e 
mais secularizado, que o testemunho desta ‘renovação espiritual’, a 
qual vemos o Espírito Santo trazer hoje a diversas regiões e ambientes. 
Suas manifestações são várias: uma comunhão profunda de almas, um 
contato próximo com Deus em fidelidade aos compromissos batismais, 
na oração que é feita regularmente em comunidade, através da qual, 
expressando-se cada um livremente, ajudam, sustentam e nutrem a 
oração dos outros e, na base de tudo, uma convicção pessoal. Essa 
convicção tem sua origem não somente em um conhecimento recebido 
pela fé, mas também em uma experiência real de vida, ou seja, que sem 
Deus, nada pode o homem; e que, pelo contrário, com Ele, tudo se 
torna possível. […] Como pode então essa ‘renovação espiritual’ não 
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ser uma ‘oportunidade’ para a Igreja e para o mundo? E como, nesse 
caso, pode-se não assumir os meios para que assim permaneça?”

Discurso do Papa Paulo VI aos participantes na Segunda Conferência 
Internacional de Líderes da Renovação Carismática – Roma, 19 de Maio 
de 1975

João Paulo II

“O movimento carismático católico é um dos numerosos frutos do 
Concílio Vaticano II que, como um novo Pentecostes, suscitou na vida 
da Igreja um extraordinário florescimento de agregações e movimentos, 
particularmente sensíveis à ação do Espírito. Como não dar graças 
pelos preciosos frutos espirituais que a Renovação gerou na vida da 
Igreja e de tantas pessoas? Quantos fiéis leigos — homens e mulheres, 
jovens, adultos e anciãos — puderam experimentar na própria vida o 
maravilhoso poder do Espírito e dos seus dons! Quantas pessoas redes-
cobriram a fé, o gosto da oração, a força e a beleza da Palavra de Deus, 
traduzindo tudo isto num generoso serviço à missão da Igreja! Quantas 
vidas mudaram de maneira radical! Por tudo isto hoje, juntamente 
convosco, desejo louvar e agradecer ao Espírito Santo.”

Discurso do Santo Padre o Papa João Paulo II aos líderes da Renovação 
no Espírito na Itália –Roma, 4 de Abril de 1998

Bento XVI

“Como já tive a ocasião de afirmar noutras circunstâncias, os Movi-
mentos eclesiais e as Novas Comunidades, que floresceram depois do 
Concílio Vaticano II, constituem um singular dom do Senhor e um 
recurso precioso para a vida da Igreja. Eles devem ser acolhidos com 
confiança e valorizados nas suas diversas contribuições para colocá-los 
com confiança ao serviço da utilidade comum de modo ordenado e 
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fecundo. De grande interesse é também a vossa atual reflexão sobre 
a centralidade de Cristo na pregação, assim como sobre a impor-
tância dos ‘Carismas na vida da Igreja particular’, com referência à 
teologia paulina, ao Novo Testamento e à experiência da Renovação 
Carismática.

O que aprendemos do Novo Testamento sobre os carismas, que 
surgiram como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo, não é um 
acontecimento histórico do passado, mas realidade sempre viva: é o 
mesmo Espírito divino, alma da Igreja, que age nela em cada época, 
e estas suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam-se neste 
nosso tempo de modo providencial. Os Movimentos e as Novas 
Comunidades são como transbordamentos do Espírito Santo na Igreja 
e na sociedade contemporânea. Então podemos dizer que um dos 
elementos e dos aspectos positivos das Comunidades da Renovação 
Carismática Católica é precisamente a importância que revestem nelas 
os carismas ou dons do Espírito Santo e mérito seu é ter evocado na 
Igreja a atualidade.”

Discurso de Sua Santidade Bento XVI aos participantes no encontro 
organizado pela Fraternidade Católica de Comunidades e Associações 
Carismáticas de Aliança – Roma, 31 de Outubro de 2008

Fonte: <http://www.iccrs.org/pt/>.
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5. OS PAPAS FALAM SOBRE A RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA

Por Prof. Felipe Aquino • 4 de Abril de 2011 Igreja 

JOÃO XXIII

ORAÇÃO PELO VATICANO II

Podemos dizer que João XXIII foi precursor da Renovação Carismá-
tica. Sua é esta oração que compôs como preparação espiritual da 
Igreja ao trabalho do Concílio Vaticano II:

“Repita-se no povo cristão o espetáculo dos Apóstolos reunidos em 
Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a Igreja nascente 
se encontrou reunida em comunhão de pensamento e de oração com 
Pedro e em torno de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas.

Digne-se o Divino Espírito escutar da forma mais consoladora a oração 
que sobe a Ele de todas as partes da terra. Que Ele renove em nosso 
tempo os prodígios como de um novo Pentecostes, e conceda que a 
Santa Igreja, permanecendo unânime na oração, com Maria, a Mãe 
de Jesus, e sob a direção de Pedro, dilate o Reino do Divino Salvador, 
Reino de Verdade e Justiça, Reino de amor e de paz”.
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PAULO VI

PRIMEIRA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE LÍDERES

Em Grottaferrata, perto de Roma, de 8 a 12 de outubro de 1973 teve 
lugar a Primeira Conferência Internacional de Líderes da Renovação 
Carismática. Assistiram 120 dirigentes que procediam de 34 países. 
Entre eles contavam-se dois bispos. A Conferência dialogou em torno 
dos temas: Comunicação e união, liderança responsável, preparação 
para o Batismo no Espírito Santo, e unidade a nível de cada país. 
Além disso, houve vários seminários e mesas-redondas, e foi elabo-
rado um documento cuja publicação foi aprovada pela Congregação 
da Defesa da Fé.

Os delegados na audiência geral dada por Paulo VI no dia 10 de 
outubro entristeceram-se com o fato de que na audiência pontifícia 
não se tenha mencionado a Renovação; mas sua tristeza se mudou 
em gozo quando, ao terminar a audiência, se convidou, pelos alto-fa-
lantes, um grupo deles para que passasse a conversar reservadamente 
com o Papa. Foram designadas 13 pessoas, de 8 países. O Papa lhes 
dirigiu um breve discurso, que foi publicado no dia seguinte no 
Osservatore Romano, e dialogou espontaneamente com todos eles. 
No dia seguinte o Papa recebeu o Cardeal Suenens e se informou mais 
amplamente sobre a Renovação. As palavras do Sumo Pontífice na 
audiência do dia 10 foram as seguintes:

A Renovação na Igreja

“Estamos sumamente interessados no que estais fazendo. Ouvimos 
falar muito sobre o que acontece entre vós e nos regozijamos. Temos 
muitas perguntas e fazer-vos, mas não temos tempo.”
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Dirigimos agora uma palavra aos Congressistas de Grottaferrata:

“Alegramo-nos convosco, queridos amigos, pela renovação de vida 
espiritual que hoje em dia se manifesta na Igreja, sob diferentes formas 
e em diferentes ambientes.”

Nesta renovação aparecem certas notas comuns:

• O gosto por uma oração profunda, pessoal e comunitária;

• Uma volta à contemplação e uma ênfase colocada na palavra de Deus;

• O desejo de entregar-se totalmente a Cristo;

• Uma grande disponibilidade às inspirações do Espírito Santo;

• Uma leitura mais assídua da Escritura;

• Uma ampla abnegação fraterna;

• Uma vontade de prestar uma colaboração aos serviços da Igreja.

Em tudo isso podemos conhecer a obra misteriosa e discreta do 
Espírito que é a alma da Igreja.

A vida espiritual consiste antes de tudo no exercício das virtudes 
de fé, esperança e caridade. Ela encontra na profissão de sua fé seu 
fundamento.

Esta foi confiada aos pastores da Igreja para que a mantenham intacta 
e ajudem a desenvolvê-la em todas as atividades da comunidade 
cristã. A vida espiritual dos fiéis está, pois, sob a responsabilidade 
pastoral ativa de cada bispo em sua própria diocese. É particularmente 
oportuno recordar isso na presença destes fermentos de renovação que 
tantas esperanças suscitam.
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Por outro lado, mesmo nas melhores experiências de renovação, a 
cizânia pode misturar-se com o trigo. 

Portanto, uma obra de discernimento é indispensável; a qual corres-
ponde àqueles que têm esta missão da Igreja: “Cabe-lhes especial-
mente não extinguir o Espírito, mas provar tudo e ficar com o que 
é bom” (cfr. 1 Tim 5,12 e 19-22) (Lumen Gentium, n. 12). Deste 
modo progride o bem comum da Igreja ao qual se ordenam os dons 
do Espírito (cfr. 1Cor. 12,7).

“Faremos oração para que sejais cheios da plenitude do Espírito e vivais 
em sua alegria e santidade. Pedimos vossas orações e nos lembraremos 
de vós na Missa.”

Catequese de 1974

Em 10 de outubro de 1974, quando em Roma se celebrava o Sínodo 
dos bispos, o Papa Paulo VI se referiu à Renovação Carismática. Nesses 
dias tinha aparecido o livro de Cardeal Suenens intitulado: “Um Novo 
Pentecostes”. O Papa o mencionou explicitamente, e completou o 
texto que trazia escrito com um extenso improviso. Os parágrafos 
improvisados foram gravados e difundidos pela Rádio Vaticana.

* Traduzido para o português por L.J. Gaio, sob o título: O Espírito Santo, Nossa Esperança; 
Ed. Paulinas, São Paulo, 1975.

O Novo Pentecostes

“A Igreja vive pela infusão do Espírito Santo, infusão que chamamos 
graça, isto é, Dom por excelência, caridade, amor do Pai comunicado 
a nós em virtude da Redenção realizada por Cristo, no Espírito Santo. 
Recordemos a síntese de Santo Agostinho: “o que a alma é para o 
corpo do homem, isso é o Espírito Santo para o Corpo de Cristo que 
é a Igreja”.
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O Sopro Vital da Graça

Verdade conhecida. Todos ouvimos repetir e proclamar pelo recente 
Concílio: “Consumada a obra que o Pai confiara ao Filho para que Ele 
a realizasse sobre a terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito 
Santo para santificar continuamente a Igreja e assim dar aos crentes 
acesso ao Pai, por Cristo, num só Espírito. Este é o Espírito de vida 
… O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num 
templo: neles ora e dá testemunho de que são filhos adotivos. Leva 
a Igreja ao conhecimento da verdade total, unifica-a na comunhão 
e no ministério, dota-a e dirige-a com diversos dons hierárquicos e 
carismáticos, e embeleza-se com seus frutos.

Com a força do evangelho a rejuvenesce e incessantemente a renova” 
… (Lumen Gentium 4).

Um Novo Pentecostes

O que agora devemos afirmar é a necessidade da graça, isto é, de 
uma intervenção divina que supera a ordem natural, tanto para nossa 
salvação pessoal, como para o cumprimento do plano de redenção 
em favor de toda a Igreja e da humanidade que a misericórdia de 
Deus chama à salvação … A necessidade da graça supõe uma carência 
imprescindível por parte do homem, supõe a necessidade de que o 
prodígio de Pentecostes tenha que continuar na história da Igreja e 
do mundo, e isso na dupla forma na qual o dom do Espírito Santo se 
concede aos homens:

Primeiro para santificá-los; esta é a forma primária e indispensável 
para que o homem se converta em objeto de amor de Deus.

Mas agora eu diria que a curiosidade – mas uma curiosidade muito 
legítima e bela – se fixa em outro aspecto. O Espírito Santo quando 
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vem outorga dons. Já conhecemos os sete dons do Espírito Santo. 
Mas dá também outros dons que agora se chamam … bem (agora 
… sempre) se chamam carismas. Que quer dizer carisma? Quer dizer 
dom: Quer dizer uma graça. São graças particulares dadas a alguém 
para outro, para que faça o bem. Alguém recebe o carisma da sabedoria 
para que chegue a ser mestre; e recebe o dom dos milagres para que 
possa realizar atos que, através da maravilha e da admiração, chamem 
à fé etc.

Agora essa forma carismática de dons que são dons gratuitos e de si não 
necessários, mas dados pela superabundância da economia do Senhor, 
que quer tornar a Igreja mais rica, mais animada e mais capaz de auto 
definir-se e auto documentar-se, denominar-se precisamente “a efusão 
dos carismas”. E hoje se fala muito disso. E, dada a complexidade e 
a delicadeza do tema, só podemos desejar que estes dons venham e 
oxalá venham em abundância. Que além da graça haja carisma que 
também hoje a Igreja de Deus possa possuir e obter.

Os Santos, especialmente Santo Ambrósio e São João Crisóstomo, 
isto é, os padres, disseram que os carismas foram abundantes nos 
primeiros tempos.

O Senhor deu esta, chamemo-la grande chuva de dons, para animar a 
Igreja, para fazê-la crescer, para afirmá-la, para sustentá-la. E depois a 
economia desses dons foi, diria eu, mais discreta, mais … econômica. 
Mas sempre existiram santos que realizaram prodígios, homens excep-
cionais existirem sempre na Igreja. Oxalá o Senhor aumente ainda 
mais a chuva de carismas para tornar fecunda, formosa e maravilhosa 
a Igreja, e capaz de impor-se até à atenção e ao estupor do mundo 
profano, do mundo laicizante.

Citaremos um livro que foi escrito precisamente neste tempo pelo 
cardeal Suenens, que se intitula: “Une nouvelle Pentecôte?” “Um 
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novo Pentecostes?”. Ele descreve e justifica esta expectativa que pode 
ser realmente uma providência histórica na Igreja, de uma difusão 
maior de graças sobrenaturais, que se chamam carismas.

Agora nos limitamos a recordar as principais condições que devem 
dar-se no homem para receber o dom de Deus por excelência que é 
precisamente o Espírito Santo; sabemos que Ele “sopra onde quer”, 
mas não rejeita o desejo de quem o espera, o chama e o acolhe (também 
quando este mesmo desejo procede de uma íntima inspiração sua). 
Quais são estas condições? Simplifiquemos a difícil resposta dizendo 
que a capacidade de receber este “doce hóspede da alma” exige fé, 
exige a humildade e o arrependimento, exige normalmente um ato 
sacramental; e na prática de uma vida religiosa requer o silêncio, 
o recolhimento, a escuta, e sobretudo a invocação, a oração, como 
fizeram os Apóstolos com Maria no Cenáculo. Saber esperar, saber 
invocar: “Vinde Espírito Criador, vinde Espírito Santo”.

Se a Igreja souber entrar numa fase de tal predisposição para a nova e 
perene vinda do Espírito Santo, Ele, a “luz dos corações”, não tardará 
em conceder-se, para gozo, luz, fortaleza, virtude apostólica e caridade 
unitiva de que hoje a Igreja tem necessidade. Assim seja. Com nossa 
bênção apostólica.

Formação Teológica e Bíblica

Queridos filhos e filhas (de língua inglesa):

Com muito prazer vos saudamos no amor de Jesus Cristo e em seu 
nome vos oferecemos uma palavra de alento e exortação para vossas 
vidas cristãs.

Estais reunidos aqui em Roma, debaixo do signo do Ano Santo. 
Juntamente com toda a Igreja vos esforçais pela renovação, renovação 
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espiritual, renovação autêntica, renovação católica, renovação no 
Espírito Santo. Agrada-nos ver sinais desta renovação: gosto pela 
oração, contemplação, louvor a Deus, atenção a graça do Espírito 
Santo e leitura mais assídua das Sagradas Escrituras. Sabemos também 
que desejais abrir vossos corações para a reconciliação com Deus e 
com vossos semelhantes. 

A Vida Sacramental

Para todos nós, esta renovação e esta reconciliação são um desenvol-
vimento ulterior da graça da adoção divina, a graça do nosso batismo 
sacramental “em Cristo Jesus” e “em sua morte” (Rom 6,3) com o fim 
de “viver uma vida nova” (v. 4).

Dai sempre muita importância ao sacramento do batismo e às exigên-
cias que ele impõe. São Paulo é muito claro: “assim também vós 
considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em 
Cristo Jesus nosso Senhor” (v. 11). Este é o grande desafio da vida 
sacramental cristã, na qual temos que alimentar-nos com o Corpo 
e Sangue de Cristo, renovar-nos com o sacramento da penitência, 
fortalecer-nos com o sacramento da confirmação e confortar-nos com 
a oração humilde e perseverante. Este é o chamado para que abrais os 
vossos corações aos irmãos necessitados. Não há limites para o desafio 
do amor. Os pobres, os necessitados, os aflitos e os que sofrem no 
mundo e a vosso lado, todos vos dirigem seu clamor como irmãos 
em Cristo, pedindo-vos a prova de vosso amor, pedindo a palavra de 
Deus, pedindo pão, pedindo vida. Querem ver um reflexo do amor 
imolado e generoso do próprio Cristo ao pai e aos irmãos.

Autenticidade Cristã

Sim, queridos filhos e filhas, é desejo de Cristo que o mundo veja 
vossas boas obras, a bondade de vossos atos, a prova de vossas vidas 
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cristãs e que glorifique ao pai que está nos céus (Mt 5,16). Isto é reno-
vação espiritual de verdade e somente pode conseguir-se mediante o 
Espírito Santo. Por isso não cessamos de exortar-vos veementemente 
a “aspirar pelos melhores dons” (1Cor 12,31). Este foi nosso pensa-
mento ontem quando dissemos na solenidade de Pentecostes: “Sim, 
esta é uma data de alegria, mas também de resoluções e propósitos: 
Abrir-nos ao Espírito Santo, eliminar tudo o que se opõe à Sua ação 
e proclamar, na autenticidade cristã de nossa vida diária, que “Jesus é 
o Senhor”.

(Audiência de 19 de maio de 1975)

SEGUNDA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE LÍDERES

No Pentecostes de 1973, o Papa Paulo VI convocou a Igreja para 
celebrar, primeiro por todo o mundo e depois em Roma, o Ano Santo. 
O Papa escreveu então:

“Todos nós devemos colocar-nos a barlavento do sopro misterioso, 
ainda que agora, de certo modo identificável, do Espírito Santo. Não 
é sem significado o fato de que, precisamente no dia feliz de Pente-
costes, o ano santo enfune suas velas em cada uma das Igrejas Locais, 
a fim de que uma nova navegação, um novo movimento verdadei-
ramente pneumático, isto é, carismático, impulsione numa única 
direção e em concorde emulação a humanidade crente para as novas 
metas da história cristã, para seu porto escatológico.

Para celebrar o Ano Santo, os integrantes da Renovação Carismática 
quiseram reunir-se em Roma, num grande encontro internacional, de 
16 a 19 de maio de 1975. Foram 10.000 os peregrinos que celebraram 
“a Renovação e a Reconciliação” nos campos limítrofes das Catacumbas 
de São Calixto. Acompanharam-nos dois cardeais e dez bispos.
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Alguns dias antes de 12 a 15 de maio, nas instalações de “Domus 
Pacis” se havia reunido o Segundo Congresso Internacional de Líderes 
da Renovação Carismática.

Ao se reunirem em Roma, os integrantes da Renovação quiseram dar 
um testemunho de sua fé e fidelidade à Igreja e ao Papa, exprimir 
o desejo de serem dóceis para que o Espírito Santo os usasse como 
instrumentos para a Renovação da Igreja, celebrar na oração a festi-
vidade de Pentecostes, junto ao sucessor de Pedro, e aproveitar gozo-
samente o ano santo como graça para cada um deles, para a Igreja e 
para o mundo.

O documentário “Alabaré” recolheu as recordações destas reuniões, e 
sobretudo o júbilo transbordante dos congressistas quando, cerca de 
meio-dia de 19 de maio, o Papa Paulo VI entrou na Basílica de São 
Pedro, entre uma tempestade de relâmpagos luminosos, desencadeada 
por milhares de câmaras fotográficas, no meio de jubilosos cânticos 
de aleluia e de louvor.

O Papa pronunciou quatro discursos: em francês, em inglês, espanhol 
e italiano. Se João XXIII tinha aberto as janelas da Igreja ao vento 
renovador, Paulo VI abria as portas de par em par.

A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA IGREJA

Neste Ano Santo escolhestes a cidade de Roma para celebrar o vosso 
III Congresso Internacional, amados filhos e queridas filhas. Vós nos 
pedistes para que nos encontrássemos hoje convosco e que vos diri-
gíssemos a palavra: dessa forma quisestes manifestar vossa adesão à 
Igreja instituída por Jesus Cristo e a tudo o que para vós representa 
esta sede de Pedro. Este interesse por situar-vos dentro da Igreja é 
sinal autêntico da ação do Espírito Santo. Pois Deus se fez homem em 
Jesus Cristo, cujo corpo místico é a Igreja, na qual foi comunicado 
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o Espírito de Cristo no dia de Pentecostes, quando desceu sobre os 
Apóstolos reunidos no “andar superior”, “perseverando unânimes na 
oração”, “com Maria, mãe de Jesus” (cfr. At 1, 13-14).

O Prodígio de Pentecostes se prolonga na História

No mês de outubro último, dissemos, na presença de alguns de vós, que 
a Igreja e o mundo têm necessidade mais do que nunca que “o prodígio 
de Pentecostes se prolongue na história” (L’Osservatore Romano, 
Edição em língua espanhola, 20 de outubro de 1974, p. 2). Com efeito 
o homem moderno, embriagado por suas conquistas, chegou a crer, 
para dizê-lo com palavras do último Concílio, que “ele é seu próprio 
fim, o único artífice e demiurgo de sua própria história” (Gaudium et 
Spes, 20,1). Infelizmente, para todos aqueles que, por tradição, conti-
nuam professando a sua existência e, por dever, continuam prestando-
-lhe culto, Deus se converteu em algo alheio à sua vida.

Para um mundo assim, cada vez mais secularizado, não há nada mais 
necessário do que o testemunho desta “renovação espiritual” que o 
Espírito Santo suscita hoje visivelmente nas regiões e ambientes mais 
diversos. As manifestações desta renovação são variadas: comunhão 
profunda das almas, contato íntimo com Deus na fidelidade aos 
compromissos assumidos no batismo, na oração com frequência 
comunitária, onde cada um, exprimindo-se livremente, ajuda, sustenta 
e fomenta a oração dos outros, tudo fundamentado numa convicção 
pessoal, derivada não só da doutrina recebida pela fé, mas também de 
certa experiência vivida, a saber, que sem Deus o homem nada pode, 
e que com Ele, pelo contrário, tudo é possível, daí essa necessidade 
de louvá-lo, dar-lhe graças, celebrar as maravilhas que realiza por 
toda parte em torno de nós e em nós mesmos. A existência humana 
encontra sua relação com Deus, a chamada “dimensão vertical”, sem a 
qual o homem está irremediavelmente mutilado. Não é que a busca de 
Deus se mostre como um desejo de conquista ou de posse: essa busca 
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quer ser pura acolhida Àquele que nos ama e se nos entrega livremente 
desejando, porque nos ama, comunicar-nos uma vida que devemos 
receber gratuitamente dele, mas não sem humilde fidelidade de nossa 
parte E essa fidelidade tem que saber reunir a fé e as obras, segundo 
a doutrina de Tiago: “Pois como o corpo sem o espírito está morto, 
assim também está morta a fé sem as obras” (Tg 2,26).

Então, esta “renovação espiritual”, como poderia deixar de ser uma 
“sorte” para a Igreja e para o Mundo? E neste caso, como não adotar 
todos os meios para que continue a sê-lo.

Estes meios, queridos filhos e filhas, vos serão indicados pelo Espírito 
Santo, de acordo com a prudência daqueles aos quais “Ele mesmo 
constituiu bispos para apascentar a Igreja de Deus” (At 20,28). Porque 
o Espírito Santo é quem inspirou a São Paulo algumas diretrizes 
precisas, que nos contentaremos em recordar-vos. Segui-las fielmente 
será vossa maior garantia para o futuro.

Sabeis quanta importância dava o Apóstolo aos “dons espirituais”: 
“Não apagueis o Espírito”, escrevia aos tessalonicenses (1 Tes 5,9), 
acrescentando a seguir: “Provai tudo e ficai com o que é bom” (id. 
5,21). Portanto, considerava que sempre é necessário um discer-
nimento e confiava sua vigilância aos que tinha posto à frente da 
comunidade (cfr. 5,12). Com os Coríntios, alguns anos depois, 
entra em mais detalhes; assinala-lhes sobretudo três princípios, à luz 
dos quais poderão efetuar com maior facilidade esse discernimento 
indispensável.

A Doutrina de São Paulo sobre os Carismas

O primeiro, com o que começa a sua exposição, é a fidelidade à 
doutrina autêntica da fé (cfr. 1Cor 12, 1-3). O que contradiz esta 
doutrina não pode vir do Espírito Santo: aquele que distribui seus 
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dons é o mesmo que inspirou a Escritura e assiste o magistério vivo 
da Igreja, à qual, segundo a fé católica, Cristo confiou a interpretação 
autêntica da Escritura (cfr. Dei Verbum, 10). Por isso sentis a neces-
sidade de uma formação doutrinal cada vez mais profunda: bíblica, 
espiritual, teológica. Somente uma formação assim, cuja autentici-
dade e hierarquia tem que garantir, vos preservará dos desvios sempre 
possíveis e vos proporcionará a certeza e o gozo de ter servido a causa 
do Evangelho “não como quem açoita o ar” (1 Cor 9,26).

Segundo princípio: Todos os dons espirituais devem ser recebidos 
com gratidão; e vós sabeis que sua enumeração é longa (cfr. 1Cor 
12,4-10. 28-30), sem aliás pretender ser completa (cfr. Rom 12, 6-8; 
Ef. 6,11). Todavia, concedidos “para comum utilidade” (1Cor 2,7), 
nem todos contribuem para ela no mesmo grau. Por isso os coríntios 
devem aspirar “aos melhores dons” (id. 12,31), os mais úteis à comu-
nidade (id. 14, 1-5).

O terceiro princípio é mais importante no pensamento do Apóstolo. 
Ele sugeriu uma das páginas mais belas de todas as literaturas, à qual 
um autor recente deu o título evocador: “Acima de tudo paira o amor” 
(E. Osty).

Todos os Dons do Espírito se ordenam ao Amor

Por mais desejáveis que sejam os dons espirituais – e são, sem dúvida 
– somente o amor de caridade, a ágape, torna perfeito o cristão, só 
ele torna o homem “agradável a Deus”, gratia gratum faciens, dirão os 
teólogos. Porque esse amor não só supõe o dom do Espírito; implica 
também a presença ativa de sua Pessoa no coração do cristão. Comen-
tando estes versículos, os Padres da Igreja o explicam sem cessar. 
Segundo São Fulgêncio, para citar apenas um exemplo, “o Espírito 
Santo pode conferir toda classe de dons sem estar presente Ele 
mesmo; ao contrário, quando concede o amor, prova que Ele mesmo 
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está presente pela graça”, se ipsum demonstrat per gratiam prae-
sentem, quando tribuit caritatem (Contra Fabianum, fragmento 28; 
PL 65,791). Presente na alma, juntamente com a graça lhe comunica 
a própria vida da Santíssima Trindade, o próprio amor com o qual o 
Pai ama seu Filho no Espírito (cfr. Jo 17,26), o amor com que Cristo 
nos amou e com que nós, de nossa parte, podemos e devemos amar os 
nossos irmãos (cfr. Jo 13,34) “não de palavra nem de língua, mas de 
fato e de verdade” (1Jo 3,18).

Caridade Operante

Sim, pelos frutos se conhece a árvore, e São Paulo nos diz que “os 
frutos do Espírito são: caridade, gozo, paz, longanimidade, afabili-
dade, bondade, fé” (Gal. 5,22), tal como o descreve em seu hino ao 
amor. A ele se ordenam todos os dons que o Espírito Santo distribui 
a quem Ele quer, pois o que constrói é o amor (cfr. 1Cor 8,1), como 
foi o amor que, depois de Pentecostes, fez dos primeiros cristãos uma 
comunidade: “Perseveram em ouvir o ensinamento dos apóstolos” (At 
2,42), “tinham um só coração e uma só alma” (id. 4,32).

Segui fielmente estas diretrizes do grande Apóstolo. E, segundo 
a doutrina do mesmo Apóstolo, sede fiéis também à celebração 
frequente e digna da Eucaristia (cfr. 1Cor 26,29). É o meio escolhido 
pelo Senhor para que tenhamos sua vida em nós (cfr. Jo 6,53). Da 
mesma forma, aproximai-vos também com confiança do sacramento 
da reconciliação. Estes sacramentos manifestam que a graça nos vem 
de Deus através da mediação necessária da Igreja.

Caros filhos e filhas: com a ajuda do Senhor, contando com a inter-
cessão de Maria, Mãe da Igreja, e na comunhão de fé, de caridade e de 
apostolado com vossos pastores, estareis certos de não equivocar-vos. 
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E dessa forma contribuireis por vossa parte para a renovação da Igreja, 
que é a renovação do mundo.

Jesus é o Senhor! Aleluia!

Comunhão Eclesial

Mui amados filhos e filhas:

Por ocasião de vosso terceiro congresso internacional, quisestes vir 
aqui demonstrar vossa adesão à Igreja e à Sede de Pedro. Esse desejo 
de inserir-vos na Igreja é um sinal autêntico da ação do Espírito, que 
age nela, Corpo Místico de Cristo.

Toda a renovação espiritual de que a Igreja e o mundo necessitam hoje 
deve partir dessa sólida base de comunhão eclesial, que é a comunhão 
de espíritos e de propósitos numa fidelidade absoluta à doutrina da 
fé. Daí deverá brotar a busca dos meios para tornar Deus presente às 
consciências. Presença que deve alimentar-se com um aumento do 
cultivo dos valores sobrenaturais, do contato íntimo com Deus e da 
oração, que façam o homem transcender o humano para colocá-lo na 
verdadeira panorâmica diante de Deus e dos outros.

Colaborai dessa forma para construir a Igreja.

Recebei o Espírito Santo com Alegria

Seja-me permitido dizer uma palavra também em italiano, ou melhor, 
duas palavras, uma para vós, peregrinação carismática, e uma para os 
outros peregrinos que ocasionalmente se encontram presente nesta 
grande assembleia.
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A primeira para vós:

Refleti no binômio que forma vossa definição. Onde entra o Espírito, 
estejamos imediatamente atentos, imediatamente felizes por saudar 
a vinda do Espírito Santo. Nós o convidamos, o queremos, o dese-
jamos antes de tudo: que o povo cristão, o povo crente tenha dessa 
presença do Espírito de Deus em nós, um pressentimento, um culto, 
uma alegria superior.

Tínhamos esquecido o Espírito Santo? Certamente não. Nós o 
queríamos, o honrávamos, o louvávamos e o convidávamos … e vós, 
com vossa devoção, com vosso fervor, quereis viver desse Espírito Santo. 

Deve dar-se uma renovação, um rejuvenescimento do mundo. Deve 
dar-se de novo uma espiritualidade, uma alma, um pensamento reli-
gioso ao mundo, devem abrir-se de novo os lábios fechados à oração, 
abrir-se ao cântico, à alegria, ao hino, ao testemunho.

Será verdadeiramente uma grande sorte para o nosso tempo e para os 
nossos irmãos que haja toda uma geração, vossa geração de jovens, 
que grite ao mundo as grandezas de Deus no Pentecostes.

No hino de Laudes que líamos esta manhã no breviário – e é um hino 
que vem nada menos do que de Santo Ambrósio, no século IV -, há 
uma expressão: Vou traduzi-la; aliás é muito simples:

Laeti: isto é, com alegria; bibamus: absorvamos; sobriam: o que quer 
dizer bem identificada, bem medida; profusionem Spiritus: a profusão 
do Espírito.

“Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus” pode ser uma fórmula 
que assinale a vosso movimento um programa…
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A segunda palavra para os peregrinos presentes que não pertencem ao 
vosso movimento: Para que eles também se associem na celebração da 
festa de Pentecostes para a renovação espiritual do mundo, de nossa 
sociedade, de nossas almas… Vieram como peregrinos, devotos a este 
centro da fé católica e alimentar-se do entusiasmo e da energia espiri-
tual com que devemos viver nossa religião.

Nós vos diremos somente isto: hoje, ou se vive com devoção, com 
profundidade, com alegria e com gozo a própria fé, ou então se perde 
esta mesma fé.

CARTA AO CARDEAL SUENENS

Ao nosso venerável Irmão Leo Josef Suenens, Arcebispo de Malinas 
– Bruxelas

Tomamos conhecimento com muita atenção da carta que vos diri-
gistes, em 15 de abril passado, com relação ao Movimento da Reno-
vação Carismática.

Se não pudemos manifestar-vos tão rapidamente quanto tínhamos 
desejado a nossa satisfação pelo atento cuidado com que velais por asse-
gurar uma plena integração deste Movimento na vida da Igreja Católica, 
sentimo-nos felizes em dizer-vos hoje o quanto apreciamos este esforço. 
Pedimos ao Senhor que vos cumule de sua graça neste serviço eclesial, e 
vos renovamos de coração a nossa afetuosa Bênção Apostólica.

Cidade do Vaticano, 27 de maio de 1978.

Paulo, pp. VI
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TELEGRAMA À TERCEIRA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE LÍDERES

Por motivo da Terceira Conferência Internacional de Líderes da 
Renovação Carismática, reunida em Dublin, em junho de 1978, o 
Papa Paulo VI fez enviar por meio do cardeal Jean Villoto o seguinte 
telegrama:

Cidade do Vaticano, 18 de junho de 1978.

“O Santo Padre envia saudações de alegria e paz aos que tomam parte 
na Conferência Internacional de Renovação Carismática da Igreja 
Católica. Dá graças a Deus pelos dons divinos que agem na vida de 
muitos filhos e filhas da Igreja Católica.

Sua Santidade ora para que os grandes frutos do Espírito Santo 
sustentem os participantes numa vida cristã genuinamente sacra-
mental, levando-os a crescer de maneira sensível segundo as neces-
sidades imensas de todo o Corpo de Cristo e confirmando-os numa 
total colaboração com a Hierarquia e na unidade eclesiástica com a 
Igreja inteira.

Também ora para que por meio da efusão do Espírito Santo, o teste-
munho evangélico de todos os participantes seja perfeito, de tal sorte 
que possam proclamar efetivamente na autenticidade cristã de suas 
vidas diárias que Jesus é Senhor.

Com estes sentimentos o Santo Padre com prazer envia sua “bênção 
apostólica”.
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JOÃO PAULO I

CARTA AO CARDEAL JOSÉ SUENENS

Nos curtos 33 dias de Pontificado, o Papa João Paulo I não chegou a 
se pronunciar sobre a Renovação Carismática; todavia, o Cardeal José 
Suenens revelou a carta de 10 de dezembro de 1974 que o Patriarca 
de Veneza, Albino Luciani, lhe havia enviado, referente ao livro “Um 
Novo Pentecostes”.

… na página 260 de teu livro, dizes: “Tudo está mal expresso”. Eu 
penso o contrário: “Foi expresso extremamente bem”.

Tens o dom de escrever de modo que atrai, interessa e convence o 
leitor. Isso se refere somente ao estilo.

Quanto ao conteúdo, confesso que enquanto lia me senti forçado a 
reler, com novo olhar, os textos de São Paulo e dos Atos dos Após-
tolos, textos que eu julgava saber.

Teu livro foi e será uma valiosa orientação para mim, por me ter feito 
ler novamente os Atos. Obrigado pelo bem que fizestes à minha alma 
e pelo serviço que prestasse à Igreja através de tua inspiração…”

JOÃO PAULO II

AUDIÊNCIA AO CONSELHO INTERNACIONAL

No dia 11 de dezembro de 1979, o Papa João Paulo II recebeu em 
audiência especial o Cardeal José Suenens, o bispo Alfonso Uribe e 
os membros do Conselho Internacional da Renovação Carismática. 
A audiência teve uma duração de hora e meia, e começou com a 
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projeção de um documentário sobre a Renovação. Quando a projeção 
terminou, o Pontífice exprimiu sua satisfação dizendo:

“Obrigado. Foi uma expressão de fé. Sim, o cântico, as palavras e os 
gestos. É … como dizê-lo? Posso dizer que é uma revolução desta 
expressão vital. Dizemos que a fé é assunto da inteligência, e às vezes 
também do coração. Mas esta dimensão expressiva da fé estava ausente. 
Esta dimensão da fé era reduzida, muito escassa. Agora podemos dizer 
que este movimento está em todas as partes, também em meu país. 
Mas é diferente.

Na Polônia não é tão expressivo. Posso dizer que na Polônia a menta-
lidade é a mesma, mas em outra edição”.

Depois dessas palavras vieram as saudações, as informações e um 
diálogo informal muito amável referente aos diversos aspectos da 
Renovação, e alguém sugeriu ao Papa se deseja indicar normas de 
ação para os carismáticos. Então o Papa fez os seguintes comentários:

“Este é meu primeiro encontro convosco, católicos carismáticos, de 
modo que ainda não posso responder a este pedido. Seja-me permi-
tido, primeiro, explicar minha própria vida carismática.

Eu sempre pertenci a esta renovação no Espírito Santo. Minha 
primeira experiência foi muito interessante. Quando estava na escola, 
tinha mais ou menos doze ou treze anos, às vezes tinha dificuldade 
em meus estudos, particularmente com as matemáticas. Meu pai me 
deu um livro de oração, abriu-o numa página e me disse: Aqui tens 
a oração do Espírito Santo. Deves dizer esta oração todos os dias de 
tua vida. Permaneci obediente a esta ordem que meu pai me deu há 
uns 50 anos, que creio não seja pouco tempo. Esta foi minha primeira 
iniciação espiritual, de maneira que posso entender o que se rela-
ciona com os diferentes carismas. Todos eles são partes da riqueza do 
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Senhor. Estou convencido de que este movimento é um sinal de sua 
ação. O mundo tem muita necessidade desta ação do Espírito Santo, 
e de muitos instrumentos para esta ação.

A situação no mundo está muito perigosa. O materialismo se opõe à 
verdadeira dimensão do poder humano, todas as diferentes classes do 
materialismo. O materialismo é uma negação do espiritual, e é por isso 
que necessitamos da ação do Espírito Santo. Agora eu vejo este movi-
mento, esta atividade por todas as partes. Em meu próprio país vi uma 
presença especial do Espírito Santo. Através dessa ação. O Espírito 
Santo vem ao espírito humano, e a partir desse momento começamos 
novamente a viver, a encontrar-nos conosco mesmos, a encontrar a 
nossa identidade, nossa total humanidade. De maneira que estou 
convencido de que este movimento é um importante componente 
dessa total renovação da Igreja, dessa renovação espiritual da Igreja”.

Ao concluir esta intervenção, houve um tempo dedicado à oração 
e ao cântico. Depois perguntamos ao papa por que intenções 
devíamos rezar, e ele respondeu: “Peçam pelos povos que não podem 
exprimir-se, pelos que sofrem perseguições, de acordo com as leis, 
os que não podem exprimir sua fé em Cristo. Procurem tê-los em 
vossos corações”.

Um ano mais tarde, ao escrever-lhe uma carta perguntando-lhe se se 
devia continuar orando pelas mesmas intenções, D. Eduardo Martínez, 
Substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, respondeu assim em 
nome do Papa: “Sua Santidade deseja reafirmar sua profunda gratidão 
pelo apoio fervente da Renovação Carismática em todo mundo, e 
ao mesmo tempo agradecer a promessa de lealdade e solidariedade 
na fé. O Santo Padre deseja que continuem orando pelas intenções 
que já lhes fizera conhecer, pois as mesmas permanecem junto ao seu 
coração, e são muito importantes para a missão da Igreja”.
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AUDIÊNCIA AOS CARISMÁTICOS DA ITÁLIA

No domingo do dia 23 de novembro de 1980, imediatamente depois 
do “Angelus” do meio-dia, João Paulo II recebeu 18.000 membros 
do Movimento Nacional Italiano de “Renovação no Espírito”, que 
tinham vindo a Roma de diferentes partes do país, como represen-
tantes dos 480 grupos espalhados por toda a Itália. A audiência teve 
lugar na Sala Paulo VI. No vestíbulo receberam o Papa alguns repre-
sentantes de diferentes regiões e lhe ofereceram dons típicos do campo 
e do artesanato. Uma vez na Sala, o Santo Padre ouviu vários cânticos 
e depois pronunciou estas palavras:

A Presença de Cristo em Nós

Caríssimos irmãos e irmãs:

1. Obrigado, antes de tudo, por esta alegre visita e, particularmente, 
pelas orações que elevastes ao Senhor por mim e pelas responsabili-
dades de meu serviço pastoral. Eu vos direi com São Paulo que tinha 
“um vivo desejo de ver-vos, para comunicar-vos algum dom espiritual 
a fim de confirmar-vos, ou melhor, para consolar-me convosco de 
nossa comum fé” (Rom 1, 11-12).

Nesta manhã tenho a alegria de encontrar-me com vossa assembleia, 
na qual vejo jovens, adultos, anciãos, homens e mulheres, solidários 
na profissão da mesma fé, animados pelo alento de uma mesma espe-
rança, estreitados juntamente com os vínculos dessa caridade que “se 
derramou em nossos corações pela virtude do Espírito Santo, que 
nos foi dado” (Rom 5,5). Nós sabemos que devemos a esta “efusão 
do Espírito” uma experiência cada vez mais profunda da presença 
de Cristo, graças à qual podemos crescer cada dia no conhecimento 
amoroso do Pai. Portanto, justamente vosso movimento presta 



213

TESOURO ESCONDIDO

particular atenção à ação misteriosa, mas real que a Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade desenvolve na vida do cristão.

2. As palavras de Jesus no Evangelho são explícitas: “Eu pedirei ao Pai 
e ele vos dará outro Confortador, para estar convosco para sempre, o 
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê 
nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque habita entre vós e 
em vós estará” (Jo 14, 16-17).

A Efusão Pentecostal do Espírito Santo

Antes de subir ao céu, Jesus renova aos Apóstolos a promessa de que 
serão batizados “no Espírito Santo” (At 1,5) e, cheios de seu poder 
(cfr. At 2,2), darão testemunho dele em todo mundo, falando em 
línguas estranhas segundo o Espírito lhes dava (cfr. At 2,4). No livro 
dos Atos, o Espírito Santo se apresenta ativo e operante naqueles cujas 
gestas se narram, seja como guias da comunidade (cfr. At 2, 22-36; 
4, 5-22; 5,31; 9,17; 15, 28 etc.) ou simples fiéis (cfr. At 4, 31-37; 10, 
45-47; 13,50-52 etc.).

Não é de estranhar que os cristãos de então tirassem dessas experiências 
a convicção íntima de que “se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse não é de Cristo” (Rom 8,9); e por isso se sentissem comprome-
tidos a não “apagar o Espírito” (1Tes 5,19), a “não entristecê-lo” (cfr. 
4,30), mas a “deixar-se guiar” por Ele (Gal 5,18), sustentados pela 
esperança de que “quem semeia no Espírito colherá a vida eterna” 
(Gal 6,8).

Com efeito, Cristo confiou ao Espírito a missão de levar a cabo a 
“nova criação” à qual ele mesmo deu início com sua ressurreição. Do 
Espírito, pois, deve-se esperar a progressiva regeneração do cosmos 
e da humanidade, entre o “já” da Páscoa e o “ainda não” da Parusia.
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É importante que também nós, cristãos a quem a Providência colocou 
para viver nos anos conclusivos desse segundo milênio, reavivamos a 
íntima consciência dos misteriosos caminhos através dos quais ela leva 
avante seu desígnio de salvação. Deus se comunicou irrevogavelmente 
em Cristo. Todavia, por meio do Espírito vive e age o Ressuscitado 
permanentemente no meio de nós e pode tornar-se presente em cada 
“aqui” da experiência humana há história.

Com gozo profundo e gratidão emocionada renovamos, portanto, 
nosso ato de fé em Cristo Redentor, sabendo bem que “ninguém pode 
dizer Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo” (1 Cor 12,3). É Ele 
que nos reúne num só corpo na unidade da vocação cristã e na multi-
plicidade dos carismas. É Ele que opera a santificação e a unidade da 
Igreja (cfr. Pontifical Romano, Rito de Confirmação, n. 25-47).

3. O Concílio Vaticano II dedicou uma atenção particular à multi-
forme ação do Espírito na história da salvação: sublinhou a “Admi-
rável providência” com que Ele impulsiona a sociedade a progredir 
para metas cada vez mais avançadas de justiça, amor e liberdade (cfr. 
Gaudium et Spes, 26); ilustrou sua presença operante na Igreja, que é 
solicitada por Ele para realizar o plano divino (cfr. Lumen Gentium, 
17) mediante uma compreensão cada vez mais profunda da Reve-
lação (cfr. Dei Verbum, 5,8,4,40 etc.) e de comunhão na caridade (cfr. 
Lumen Gentium 13; Unitatis Redintegratio, 2,4), finalmente subli-
nhou sua ação em cada um dos fiéis, que Ele estimula a um corajoso 
testemunho apostólico (cfr. Apostolicam Actuositatem, 3), forta-
lecendo-os por meio dos sacramentos e enriquecendo-os de “graças 
especiais, com as quais os torna aptos e prontos para exercer diversas 
obras e funções, úteis para a renovação e a maior expansão da Igreja” 
(Lumen Gentium 12).
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Oração, Testemunho e Serviço

Que perspectivas amplas se abrem filhos queridos, diante de nossos 
olhos? Certamente, não faltam riscos, porque a ação do Espírito se 
desenvolve em “vasos de barro” (cfr. 2Cor 4,7), que podem reprimir 
sua livre expansão. Vós conheceis quais são: uma excessiva importância 
dada, por exemplo, à experiência emocional do divino; a busca desme-
dida do “espetacular” e do “extraordinário”; o ceder a interpretações 
apressadas e desviadas da Escritura; um debruçar-se sobre si mesmo 
que foge do compromisso apostólico, a complacência narcisista que 
se isola e se fecha. Estes e outros são os perigos que surgem em vosso 
caminho, e não só no vosso. Dir-vos-ei com São Paulo: “Provai tudo e 
ficai com o que é bom” (1 Tes 5,21). Isto é, permanecei em atitude de 
constante e agradecida atividade para todo dom que o Espírito deseja 
difundir em vossos corações, mas não esquecendo, contudo, que não 
há carisma que não seja dado “para utilidade comum” (1 Cor 12,7). 
Aspirai, em todo caso, aos “carismas melhores” (id. V. 31).

E vós sabeis, a este propósito, qual é “o caminho melhor” (id.); numa 
página estupenda, São Paulo assinala este caminho da caridade, que, 
por si só, dá sentido e valor aos outros dons (cfr. 1 Cor 13).

Animados pela caridade, não só vos colocareis em espontânea e dócil 
escuta daqueles “a quem o Espírito Santo constituiu bispos para apas-
centar a Igreja de Deus” (At 20,28), mas sentireis também a necessi-
dade de abrir-vos a uma compreensão cada vez mais atenta dos outros 
irmãos com o desejo de chegar a ter com eles verdadeiramente “um só 
coração e uma só alma” (AT 4,32). Daqui brotará a autêntica reno-
vação da Igreja, que o Concílio Vaticano II desejou e que vós tratais de 
facilitar com a oração, com o testemunho, com o serviço. A “renovação 
no Espírito”, efetivamente, lembrei na Exortação Apostólica Catechesi 
Tradendae, “terá uma verdadeira fecundidade na Igreja, não tanto na 
medida em que subsistem carismas extraordinários, quanto na medida 
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em que se conduz o maior número possível de fiéis, em sua vida coti-
diana, a um esforço humilde, paciente e perseverante para conhecer 
sempre melhor o mistério de Cristo e dar testemunho dele” (n. 72).

Ao invocar sobre vós e sobre vosso compromisso a amorosa e assídua 
proteção daquela que “por obra do Espírito Santo concebeu em seu seio 
e deu à luz o Filho de Deus encarnado” (cfr. Lc 1,35), vos concedo de 
coração minha bênção apostólica, que com prazer estendo aos que fazem 
parte do Movimento e a todas as pessoas que vos são caras no Senhor.

QUARTA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE LÍDERES

Por ocasião do Quarto Congresso Internacional de Dirigentes da 
Renovação Carismática, na semana de 4 a 10 de maio de 1981, o Papa 
João Paulo II recebeu em cinco oportunidades participantes desse 
Congresso. Deu uma audiência ao Cardeal Suenens, almoçou com 
integrantes do Conselho Internacional, participou de uma Assembleia 
de Oração, celebrou a Eucaristia com alguns sacerdotes e convidou a 
cear com ele os delegados da Polônia.

A Assembleia de Oração teve lugar nos jardins do Vaticano, na quin-
ta-feira de 7 de maio, das 8 às 9,30 da noite. Presididos pelo Papa, os 
carismáticos oraram, cantaram, ouviram a Palavra de Deus e também 
a palavra de quem em nome de Jesus Cristo pastoreia a Igreja.

Os 600 delegados ao Congresso provinham de quase cem países. Seu 
número e variedade mostrava a extensão extraordinária e a grande 
vitalidade que em poucos anos alcançou a Renovação Carismática. A 
alegria com que acolheram as orientações do Pontífice, que a seguir se 
transcrevem, e a decisão de levá-las à prática, marca sem dúvida uma 
etapa na vida da Renovação.
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Caros irmãos e irmãs em Cristo:

Na alegria e na paz do Espírito Santo, quero dar as boas-vindas a vós 
que viestes a Roma para participar da IV Conferência Internacional 
de dirigentes da Renovação Carismática Católica; ao mesmo tempo, 
elevo a minha oração para que “a graça do Senhor Jesus Cristo e a 
caridade de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos 
vós” (2 Cor 13,13).

1. O fato de ter escolhido Roma como lugar desta Conferência é um 
indício especial da importância que tem para vós o estar arraigado 
nesta unidade católica de fé e caridade que tem seu centro visível 
na Sede de Pedro. Diante de vós vai a vossa fama, como aquela que 
celebrava o Apóstolo Paulo em seus queridos Filipenses e que o moveu 
a começar a Carta que lhes dirige com sentimentos que eu me alegro 
em poder evocar agora: “Sempre que me lembro de vós dou graças 
a Deus … Por isso rogo que vossa caridade cresça mais e mais em 
conhecimento e em toda discrição, para que saibais discernir o melhor 
e sejais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo” (Flp 1, 3.9-10).

Princípios para guiar o Discernimento

2. Em 1975, meu venerável predecessor Paulo VI falou ao Congresso 
carismático internacional, reunido em Roma, e sublinhou os três 
princípios apontados por São Paulo para guiar o discernimento, de 
acordo com a exortação: “Provai tudo e ficai com o que é bom” (1 Tes 
5,21). O primeiro desses princípios é fidelidade à doutrina autêntica 
da fé; tudo o que contradiz essa doutrina não procede o Espírito. O 
segundo princípio é apreciar, os dons mais excelsos, os dons que são 
outorgados para o serviço do bem comum. E o terceiro princípio é ir 
em pró da caridade, a única que pode levar o cristão até à perfeição: 
como diz o Apóstolo: “Acima de tudo isso, vesti-vos da caridade que é 
um vínculo de perfeição” (Col. 3,14). Não é menos importante para 
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mim neste momento ressaltar estes princípios fundamentais para vós, 
a quem Deus chamou a servir como dirigentes da Renovação.

O Papa Paulo descreveu o Movimento para a Renovação como “uma 
sorte para a Igreja e para o mundo”, e os seis anos que se passaram 
desde aquele Congresso vieram confirmar a esperança que animava 
seu pensamento. A Igreja viu os frutos de vosso zelo pela oração num 
firme compromisso de santidade de vida e de amor à Palavra de Deus. 
Constatamos com especial alegria a maneira pela qual os dirigentes 
da Renovação desenvolveram cada vez mais uma ampla visão eclesial, 
esforçando-se ao mesmo tempo para fazer dessa visão uma reali-
dade crescente para quantos dependem deles em sua direção. Vimos 
também os sinais de vossa generosidade na comunicação dos dons 
recebidos de Deus com os desamparados deste mundo, na justiça e na 
caridade, de maneira que todos podem descobrir a excelsa dignidade 
que têm e Cristo. Oxalá esta obra de amor começada já em vós seja 
levada felizmente a plenitude! (cfr. 2Cor 8,6-11). A este propósito, 
recordai sempre as palavras dirigidas por Paulo VI ao vosso congresso 
no Ano Santo: “não há limites para o desafio do amor: os pobres, os 
necessitados, os aflitos e os que sofrem no mundo e ao vosso lado, 
todos vos dirigem seu clamor como irmãos e irmãs de Cristo, pedin-
do-vos a prova do vosso amor, pedindo a Palavra de Deus, pedindo 
pão, pedindo vida” (L’Osservatore Romano, Edição em Língua Espa-
nhola, 25 de maio de 1975, p. 10).

Tarefa dos Dirigentes e Papel do Sacerdote

3. Sim, sinto-me verdadeiramente feliz em ter esta oportunidade para 
falar-vos de coração aberto, a vós que viestes de todo o mundo para 
participar desta Conferência estabelecida par assistir-vos no cumpri-
mento de vossa tarefa como dirigentes da Renovação carismática. De 
modo especial quero assinalar a necessidade de enriquecer e de tornar 
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realidade essa visão eclesial que é tão essencial para a Renovação nesta 
etapa de seu desenvolvimento.

A tarefa do dirigente é, em primeiro lugar, dar exemplo de oração em 
sua própria vida. Com uma esperança confiante, com uma solicitude 
abnegada, cabe ao dirigente procurar que o rico e variado patrimônio 
da vida de oração próprio da Igreja seja reconhecido e experimentado 
por aqueles que buscam a renovação espiritual: meditação da Palavra 
de Deus, dado que “a ignorância da Escritura é ignorância de Cristo”, 
como costumava repetir São Jerônimo; abertura aos dons do Espírito 
Santo, sem buscar exageradamente os dons extraordinários; imitando 
o exemplo do próprio Jesus que reservava tempo para orar a sós com 
Deus; aprofundando mais no ciclo dos tempos litúrgicos da Igreja, 
sobretudo mediante a Liturgia das Horas, a devida celebração dos 
sacramentos – com uma atenção muito especial para o sacramento 
da penitência – que operam a nova dispensação da graça, de acordo 
com a própria vontade de Cristo; e sobretudo um amor e um conheci-
mento crescente da Eucaristia como centro de toda oração cristã. Pois, 
como nos assinala o Concílio Vaticano II, “a Eucaristia aparece como 
a fonte e o cume de toda a pregação evangélica; os catecúmenos são 
pouco a pouco introduzidos na participação da Eucaristia, e os fiéis, já 
assinalados pelo sagrado Batismo e pela Confirmação, são plenamente 
inseridos no Corpo de Cristo pela recepção da Eucaristia” (Presbyte-
rorum Ordinis, 5).

Em segundo lugar, cabe-vos proporcionar alimento sólido para 
o sustento espiritual mediante a distribuição do pão da verdadeira 
doutrina. O amor à Palavra revelada de Deus, escrita sob a direção 
do Espírito Santo, é um sinal de que desejais “permanecer firmes 
no Evangelho” pregado pelos Apóstolos. Como nos ensina a Cons-
tituição dogmática sobre a Divina revelação, “para que o homem 
possa compreender cada vez mais profundamente a Renovação, o 
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Espírito Santo aperfeiçoa constantemente a fé com os seus dons” (Dei 
Verbum, 5). O Espírito Santo, que reparte seus dons em maior ou 
menor medida, é o mesmo que inspirou as Escrituras e que assiste o 
Magistério vivo da Igreja, à qual Cristo confiou a interpretação autên-
tica das mesmas Escrituras (cfr. Alocução de Paulo VI, de 19 de maio 
de 1975), de acordo com a promessa de Cristo aos Apóstolos: “E eu 
pedirei ao Pai e ele vos dará outro Confortador, para estar convosco 
para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque 
habita entre vós e em vós estará” (Jo 14, 16-17).

Deus quer, portanto, que todos os cristãos cresçam no conhecimento 
do mistério da salvação, o qual nos revela cada vez mais as coisas refe-
rentes à dignidade intrínseca do homem. Quer também que vós, que 
sois dirigentes desta Renovação, estejais cada vez mais solidamente 
formados no ensinamento da Igreja, cuja tarefa foi meditar durante 
mil anos na Palavra de Deus, a fim de ir descobrindo as suas riquezas e 
dá-las a conhecer o mundo. Procurai, pois, como dirigentes, alcançar 
uma formação teológica segura, encaminhada a oferecer a vós e aos 
que dependem de vós em sua direção um conhecimento maduro e 
completo da Palavra de Deus: “A palavra de Cristo habite em vós 
abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros 
com toda sabedoria” (Col. 3,16).

Em terceiro lugar, como dirigentes da Renovação, deveis ter a inicia-
tiva na criação de laços de confiança e cooperação com os bispos, que 
na providência de Deus tem a responsabilidade pastoral de guiar todo 
o Corpo de Cristo, incluída a Renovação Carismática. Mesmo que não 
compartilhem convosco as formas de oração que descobristes serem 
tão fecundas, estarão dispostos a acolher com agrado vosso desejo de 
renovação espiritual, tanto para vós mesmos como para a Igreja, e 
vos proporcionarão uma orientação segura, que é a tarefa que lhes foi 
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confiada. Deus não pode falhar em sua fidelidade à promessa feita no 
dia de sua ordenação, quando se implorou dizendo: “Infundi agora 
sobre esses vossos servos que escolhestes a força que de vós procede: o 
Espírito de sabedoria que destes a vosso amado Filho Jesus Cristo, e 
Ele, por sua vez, comunicou aos santos Apóstolos, que estabeleceram 
a Igreja por diversos lugares como santuário vosso para glória e louvor 
incessante de vosso nome” (Ritual de ordenação do bispo).

Muitos bispos de todo o mundo, tanto individualmente como por 
meio de declarações de suas Conferências episcopais, deram impulso 
e orientação à Renovação Carismática – às vezes também com sua 
salutar palavra de admoestação – e ajudaram em boa medida a comu-
nidade cristã a compreender melhor sua situação dentro da Igreja. 
Mediante este exercício de sua responsabilidade pastoral, os bispos 
nos prestaram a todos um grande serviço em ordem a poder garantir 
à Renovação um modelo de crescimento e desenvolvimento plena-
mente aberto a todas as riquezas do amor de Deus em sua Igreja.

4. Neste momento gostaria também de chamar vossa atenção para 
outro ponto que tem especial importância para esta conferência de 
dirigentes: refere-se ao papel do sacerdote na Renovação Carismática. 
Os sacerdotes na Igreja receberam o dom da ordenação como colabo-
radores no ministério pastoral dos bispos, com quem participam do 
único e mesmo sacerdócio e ministério de Jesus Cristo, que requer sua 
absoluta comunhão hierárquica com a ordem dos bispos (cfr. Presby-
terorum Ordinis, 7). Como consequência, o sacerdote tem uma única 
e indispensável tarefa a realizar na Renovação Carismática, o mesmo 
que para toda a comunidade cristã. Sua missão não está em oposição 
nem é paralela à legítima tarefa do laicado. O sacerdote, pelo vínculo 
sacramental com o bispo, a quem a ordenação confere uma responsa-
bilidade pastoral para toda a Igreja, contribui para garantir aos Movi-
mentos de renovação espiritual e ao apostolado secular sua integração 



ALTAIR ALVES COSTA DE CASTRO E GRAZIELA CAMPOS DA SILVEIRA E SILVA

222

na vida litúrgica e sacramental da Igreja, sobretudo mediante a 
participação na Eucaristia; nela pedimos a Deus “que, fortalecidos 
com o Corpo e o Sangue de seu Filho e cheios de seu Espírito Santo, 
formemos em Cristo um só Corpo e um só espírito” (Terceiro oração 
eucarística). O sacerdote participa da própria responsabilidade do 
bispo para pregar o Evangelho, para o que sua formação teológica 
deve capacitá-lo de modo especial. Consequentemente, tem a única e 
indispensável tarefa de garantir uma integração na vida da Igreja que 
evite a tendência a criar estruturas alternativas ou marginais e que 
leve a uma participação plena, sobretudo dentro da paróquia, na vida 
apostólica e sacramental da própria Igreja. O sacerdote, por sua parte, 
não pode levar a cabo seu serviço em favor da renovação enquanto 
não adotar uma atitude de acolhida diante da mesma, baseada no 
desejo de crescer nos dons do Espírito Santo, desejo que compartilha 
com todo cristão pelo fato de seu batismo.

Vós, pois, sacerdotes e leigos, dirigentes da Renovação, tendes que 
dar testemunho de vossa mútua união em Cristo e estabelecer como 
modelo desta colaboração efetiva a exortação do Apóstolo: “Sede solí-
citos em conservar a unidade do espírito mediante o vínculo da paz. 
Só há um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa 
mesma esperança, a de vossa vocação” (Ef. 4,34).

5. Finalmente, em vossa experiência de tantos dons do Espírito Santo 
que são compartilhados também com vossos irmãos e irmãs separados, 
o que vos pertence é a extraordinária alegria de crescer no desejo da 
unidade, à qual o Espírito nos leva e num compromisso pela grave 
tarefa do ecumenismo.

Como se há de realizar esta tarefa? O Concílio Vaticano II no-lo 
indica: “Antes de mais nada, os católicos, com sincero e atento ânimo, 
devem considerar tudo aquilo que na própria família católica deve 
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ser renovado e levado a cabo para que a vida dê um testemunho 
mais fiel e mais claro da doutrina e das normas entregues por Cristo 
através dos Apóstolos” (Unitatis Redintegratio, 4). Um trabalho que 
seja de verdade ecumênico não procurará evitar as tarefas difíceis, tais 
como a convergência doutrinal, lançando-se a crer numa espécie de 
“Igreja do espírito” autônoma e fora da Igreja visível de Cristo. Um 
autêntico ecumenismo servirá antes para aumentar nosso desejo de 
unidade eclesial de todos os cristãos numa fé, a fim de que “o mundo 
se converta ao Evangelho e que desse modo se salve para a glória de 
Deus” (Unitatis Redintegratio, 1). Tenhamos a certeza de que, se nos 
entregamos à obra de uma verdadeira renovação no Espírito, este 
mesmo Espírito Santo nos dará a estratégia a favor do ecumenismo 
que converterá em realidade nossa esperança de “só um Senhor, uma 
fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por 
todos e em todos” (Ef 4,5-6).

6. Caros irmãos e irmãs: A Carta aos Gálatas nos diz que “ao chegar 
a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 
nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, para que rece-
bêssemos a adoção. E, visto que sois filhos, enviou Deus a nossos 
corações o Espírito de seu Filho, que grita: Abá, pai!” (Gal. 4, 4-6). A 
esta mulher, Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, sempre obediente ao 
impulso do Espírito Santo, é a quem quero confiar cheio de confiança 
vossa importante obra para a renovação da Igreja e na Igreja. No amor 
de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dou-vos de bom grado minha 
bênção apostólica.
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Oração para o “Ano Nacional do Laicato”

Ó Trindade Santa, / Amor pleno e eterno, / que 

estabelecestes a Igreja como vossa “imagem 

terrena”: Nós vos agradecemos / pelos dons, 

carismas, / vocações, ministérios e serviços / que 

todos os membros de vosso povo realizam / 

como “Igreja em saída”, / para o bem comum, / a 

missão evangelizadora / e a transformação social, 

/no caminho de vosso Reino. Nós vos louvamos 

/ pela presença e organização dos cristãos leigos 

e leigas no Brasil / sujeitos eclesiais, testemunhas 

de fé, / santidade e ação transformadora. Nós vos 

pedimos, que todos os batizados / atuem como sal 

da terra e luz do mundo: / na família, no trabalho, 

/ na política e na economia, / nas ciências e nas 

artes, / na educação, na cultura e nos meios de 

comunicação; / na cidade, no campo e em todo 

o planeta, / nossa “casa comum”. Nós vos rogamos 

que todos contribuam/ para que os cristãos leigos 

e leigas / compreendam sua vocação e identi-

dade, / espiritualidade e missão, / e atuem de 

forma organizada na Igreja e na sociedade/ à luz 

da evangélica opção preferencial pelos pobres. 

Isto vos suplicamos / pela intercessão da Sagrada 

Família, / Jesus, Maria e José, / modelos para todos 

os cristãos. / Amém!


